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1233. 
Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИ-
КА  МАКЕДОНИЈА  ВО  РЕПУБЛИКА  ЛИТВАНИЈА 

 
С
 
е отповикува 

I 
Г-дин Тихомир Илиевски, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Република Литванија. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
ово  указ. ј

 
III 

О
 
вој указ влегува во сила веднаш. 

      Указ бр. 11                              Претседател 
26 септември 2002 година     на Република Македонија,  

        Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 
___________ 

1234. 
Врз основа на член 31, став 4 од Законот за правата, об-

врските и одговорностите на органите на државната власт 
во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги 
користат и располагаат (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 61/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.09. 2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ПОДАРОЦИ ОД СРЕДСТВАТА ШТО ГИ КО-
РИСТАТ ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат критериумите и по-
стапката за давање на подароци од средствата што ги 
користат органите на државната власт. 

 
Член 2 

Од средствата што ги користат органите на држав-
ната власт можат да се даваат подароци на претставни-
ци на странска држава, орган, организација или инсти-
туција на странска држава, меѓународна организација 
или странски државјани.  

 
Член 3 

Од средствата што ги користат органите на државна-
та власт, подароци можат да даваат претставници на ор-
ганите на државната власт определени да ја претставува-
ат Република Македонија во односите со странство. 
 

Член 4 
Под вообичаени пригодни подароци во смисла на 

член 31, став 2 од Законот за правата, обврските и од-
говорностите на органите на државната власт во поглед 
на средствата во државна сопственост што тие ги кори-

стат и располагаат (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 61/2000) се подразбираат особено, умет-
нички дела од македонски автори( слики, скулптури, 
литературни дела, уникатен накит, други уникатни ра-
котворби), потоа видео и аудио материјали поврзани со 
историјата и културата на Република Македонија како 
и други подароци од домашно производство. 

 
Член 5 

Како пригодни подароци не можат да се даваат 
предмети кои имаат културно, историско и археолошко 
значење и вредност за Република Македонија, а кои се 
заштитени со Закон. 

 
Член 6 

Пригодни подароци во износ поголем од 2.500 евра 
но кој не надминува 5.000 евра во денарска против-
вредност можат да даваат Претседателот на Република 
Македонија, Претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија и Претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 7 

Другите лица што се определени да ја претставува-
ат Република Македонија во односите со странство, 
можат да даваат пригодни подароци во износ од 2.500 
евра, во денарска противвредност. 

 
Член 8 

Лицата од член 7 на оваа уредба можат да даваат 
пригодни подароци врз основа на одлука на органот 
што ја определил делегацијата што ја претставува Ре-
публика Македонија во односите со странство односно 
министер или раководител на соодветното министерс-
тво кога односите со странство се одвиваат на мини-
стерско или друго ниво. 
Во Одлуката од став 1 на овој член се утврдуваат 

видот и вредноста на подарокот. 
 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

         Бр 23-4849/1                     Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
            Скопје                           Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1235. 
Врз основа на член 35 и 36, став 2 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24.09. 
2002 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА  УСЛОВИТЕ  И НАЧИНОТ НА  КОРИСТЕЊЕ  НА      
УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ 
И  ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ  ВО  ВЛАДАТА  НА  

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на користење 

на услугите што ги врши Службата за општи и заед-
нички работи во Владата на Република Македонија 



Стр. 2 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 октомври 2002 
 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 8/98 
и �Службен весник на Република Македонија� бр. 
22/2000), во член 25, ставот 2 се менува и гласи: 

�Право на постојано користење на службено пат-
ничко моторно возило со возач и придружно службено 
патничко моторно возило со возач, поединечно имаат 
поранешниот Претседател на Владата на Република 
Македонија и поранешниот Претседател на Собрание-
то на Република Македонија, во времетраење од чети-
ри години по престанокот на функцијата�. 

 
Член 2 

Во членот 25, по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

�Право на постојано користење на службено пат-
ничко моторно возило со возач, поединечно имаат по-
ранешниот министер за одбрана и поранешниот мини-
стер за внатрешни работи, во времетраење од четири 
години по престанокот на функцијата�. 
Ставот 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр 23-4990/1                     Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
             Скопје                          Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1236. 
Врз основа на член 34 и 36, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.09.2002 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  УКИНУВАЊЕ  НА  ОДЛУКАТА  ДОНЕСЕНА  
ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

БР. 23-3123/1 ОД  28.12. 1998 ГОДИНА 
 

Член 1 
Владата на Република Македонија ја укинува Одлу-

ката бр. 23-3123/1 од 28.12.1998 година, донесена од 
Владата на Република Македонија  со која Одлука Вла-
дата ја презема грижата за вршење комунални дејности 
100310- производство и дистрибуција на вода, за оп-
штините Кичево и Другово. 

 
Член 2 

ЈП �Комуналец� - Кичево се враќа на основачот на 
Јавното претпријатие општина Кичево. 

 
Член 3 

Постојаните органи на управување на ЈП �Комуна-
лец� - Кичево, продолжуваат да ја вршат функцијата до 
избор на нови органи на управување кои ќе се имену-
ваат од Советот на општина Кичево, согласно Спогод-
бата со општина Другово. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот  на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
       Бр. 23-5013/1                      Претседател на Владата 
24 септември  2002 година    на Република Македонија, 
           Скопје                            Љубчо Георгиевски, с.р. 

1237. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на РМ� 
бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ДОЛГОВИТЕ ПО 
ОСНОВ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО  

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на претпријатијата кои се во најнепо-

волна состојба им се репрограмираат долговите спрема 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ре-
публика Македонија, по основ на заостанати обврски за 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. 

 
Член 2 

Како заостанати обврски на претпријатијата од член 
1 на овој договор се сметаат неплатените обврски спре-
ма Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ре-
публика Македонија, заклучно со 31 август 2002 година. 

 
Член 3 

Заостанатите обврски, претпријатијата ќе можат да 
ги плаќаат без камата за период од седум години, а врз 
основа на поднесено барање и соодветна документаци-
ја (даночни биланси и годишни сметки за искажана за-
губ  во работењето). а

 
Член 4 

Обврските од член 3 на овој договор, претпријати-
јата ќе ги плаќаат месечно до 25 во месецот, за што ќе 
склучат поединечни договори со Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување на Република Македонија. 

 
Член 5 

На претпријатијата на кои ќе им се одобри репро-
грамирање на долговите, односно плаќање на обврски-
те на рати, должни се редовно да ги намируваат утвр-
дените обврски. 
Доколку обврските од став 1 на овој член претпри-

јатијата не ги платат за два месеца едно по друго, дого-
ворот за плаќање на обврските на рати се раскинува. 

 
Член 6 

Се задолжуваат стручните служби на Фондот за 
пензиско и инвалидско осигурување на Република Ма-
кедонија да ја реализираат оваа одлука. 

 
Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
          Бр. 23-5028/1       Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 

        Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1238. 
Врз основа на член 41 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
42/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 24 септември 2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА  НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 

АКТИВНОСТИ ВО ФРАНЦИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбата �Кооперати-

вен клуч 2002� (во натамошниот текст: Вежбата), која 
ќе се одржи во Сент Дизиер-Франција, во периодот од 
22-ри септември до 05-ти октомври 2002 година, се ис-
праќа единица во состав од 24 (дваесет и четири) при-
падници на Военото воздухопловство и противвоздуш-



1 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 3 
 
ната одбрана на Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: ВВ и ПВО на АРМ). 

2. Финансиските трошоци за учесниците на Вежба-
та ќе ги обезбеди Европската команда на силите на 
САД (EUCOM), преку Амбасадата на САД во Републи-
ка Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
Вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. За овластен потписник на документот со кој се 
регулира статусот на единицата за време на Вежбата и 
придржување кон одредбите од �Меморандумот за раз-
бирање� помеѓу Министерството за одбрана на Фран-
ција и Врховната команда на сојузничките сили во 
Европа (SHAPE) за обезбедување поддршка во улога 
на земја домаќин за време на одржувањето на вежбата 
�Кооперативен клуч 2002�, од македонска страна, се 
определува државниот секретар во Министерството за 
одбрана Бранко Поповски. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
           Бр. 23-4995/1      Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
                Скопје      Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1239. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни рабо-

ти (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
19/95, 55/97 и 38/2002) и член 19, точка 14, алинеја 4 од 
Законот за одбрана (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 42/2001), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 24.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО  

СЕ ЗАШТИТУВААТ 
 
Во Одлуката за определување на личностите и обје-

ктите што се заштитуваат (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� - Посебен службен весник бр. 1/96 и 
7/96, �Службен весник на Република Македонија� бр. 
7/98 бр. 23-3898/1 од 27.07.1999 година и �Службен 
весник на Република Македонија� бр. 94/2000 и 
19/2002), се вршат следните дополнувања: 

1. Во точката 2, по ставот 1 се додава нов став, кој 
гласи: 

�Личности кои постојано се заштитуваат се и: пора-
нешниот претседател на Владата на Република Маке-
донија и поранешниот претседател на Собранието на 
Република Македонија, кои што поединечно имаат 
право на лично обезбедување од по четири лица во 
времетраење од четири години по престанокот на 
функцијата�. 
Ставот 2, станува став 3 и по него се додава нов 

став, кој гласи: 
�Се обезбедуваат и поранешниот министер за вна-

трешни работи и поранешниот министер за одбрана, 
кои што поединечно имаат право на лично обезбедува-
ње од по едно лице во времетраење од четири години 
по престанокот на функцијата�. 

2. Во точката 3, по ставот 1 се додава нов став, кој 
гласи: 

�Во случај на загрозување на сигурноста со сериоз-
на закана за напад на животот или телото, по поднесе-
но писмено барање, Министерството за внатрешни ра-
боти може да определи други членови на Владата на 
Република Македонија, пратеници во Собранието на 
Република Македонија и други личности повремено да 
се заштитуваат�. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
          Бр. 23-4947/1       Претседател на Владата 
24 септември 2002 година     на Република Македонија, 
               Скопје       Љубчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1240. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
ниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се става во примена установениот катастар на не-

движностите на катастарската општина Чифлик - Оп-
штина Пехчево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето установен според За-
конот за премер и катастарот на земјиштето �Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
                                                           Директор, 
                                                 Мирче Ѓорговски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
29. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00 и 50/01) и член 35 
од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 
46/99 и 10/02), Управниот одбор на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 6.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, ТЕРМОЦЕНТРА-
ЛА РЕК �БИТОЛА� И  РЕК �БИТОЛА� - РУДНИК  

�СУВОДОЛ� - БИТОЛА 
 

Член 1 
Во Електростопанство на Македонија, Термоцен-

трала РЕК �Битола� и РЕК �Битола� - Рудник �Суво-
дол� - Битола како работни места на кои стажот на оси-
гурување се смета со зголемено траење, се утврдуваат 
следните работни места: 

 
I. Термоцентрала РЕК �БИТОЛА� - Битола 
 

Ред. 
број Работно место Предложен 

степен 
Служба за техничка сигурност 

1. Самостоен инженер за рударство 12/13 
2. Самостоен инженер за машинство 12/13 
3. Самостоен инженер за електрика 12/13 
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ТЕРМОЕЛЕКТРАНА 
СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО 

4.  Раководител 12/13 
Одделение за анализа на процес 

5. Техничар за анализа на процес 12/13 
Одделение за котловски постројки 

6. Блоководител 12/14 
7. Ракувач на котел 12/14 
8. Пом.ракувач на котел 12/15 
9. Ракувач на млинови РВП, ВДГ 

и ВСВ 12/15 
10. Ракувач на дозатори 12/15 

Одделение за машинска хала 
11. Ракувач на турбина и машинска 

хала 12/14 
12. Пом.ракувач на турбина 12/15 

Одделение за ел.постројки во ТЕ и ТС 
13. Ракувач на електрокоманда 12/14 

Хемиско-технолошка служба 
14. Аналитичар 12/13 
15. Инженер за погонско постројки 12/13 
16. Сменски аналитичар 12/13 
17. Земач на проби 12/13 

СЕКТОР ОТПЕПЕЛУВАЊЕ 
18. Раководител 12/13 

Експлоатација 
19. Ракувач на команда 12/14 
20. Ракувач на одлагач 12/15 
21. Ракувач на постројки 12/15 
22.  Пом.работник 12/14 

Електро одржување 
23. Водач на група 12/14 
24. Сменски електричар 12/14 
25. Електричар 12/14 

Машинско одржување 
26. Работоводител 12/14 
27. Водач на група 12/14 
28. Сменски бравар 12/14 
29. Бравар I група 12/14 
30. Бравар II група 12/14 
31. Бравар вулканизер I група 12/14 
32. Бравар вулканизер II група 12/14 
33. Бравар вулканизер III група 12/14 

СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРО 
МАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ 

34. Раководител 12/13 
Служба за машинско одржување 

35. Главен инженер 12/13 
Одделение за котловски постројки 

36. Водечки инженер 12/13 
37. Одговорен инженер 12/13 
38. Инженер за котел 12/13 
39. Оперативен инженер 12/13 

Одделение за машинска хала и постројки 
40. Водечки инженер 12/13 
41. Одговорен инженер 12/13 
42. Оперативен инженер 12/13 
Одделение за контрола на метал и заварување 

43. Одговорен инженер 12/13 
44. Оперативен инженер 12/13 

Одделение за арматура и репарација 
45. Одговорен инженер 12/13 
Одделение за кран и лифт, греење и климатизација 
46. Одговорен инженер 12/13 

47. Оперативен инженер 12/13 
48. Работоводител 12/13 
49. Водач на група 12/13 
50. Бравар I група 12/13 
51. Бравар II група 12/13 

СЛУЖБА ЗА ЕЛЕКТРООДРЖУВАЊЕ 
Одделение за ГВЗ мерење  
и високонапонски постројки 

52. Оперативен инженер 12/13 
Одделение за ниско напонски постројки 

53. Оперативен инженер 12/13 
54. Оперативен техничар 12/13 

СЛУЖБА ЗА МУР 
55. Сменски автоматичар 12/13 
Одделение за автоматика и хемиски мерени филтри 
56. Автоматичар III група 12/13 

Служба за одржување 
- Одделение за занаетчиски работи 

57. Работоводител 12/13 
58. Молерофарбар 12/13 
59. Скелар ѕидар 12/13 
60. Столар стаклар 12/13 
61. Водоинсталатер 12/13 

Технолошко чистење 
62. Чистач во работни хали 12/13 
63. Чистач во блок команда и куп. 

во смени 12/13 
СЕКТОР - ДОПРЕМА НА ЈАГЛЕН 

64. Раководител 12/13 
Одделение за експлоатација 

65. Сменски бравар 12/14 
66. Ракувач на КРБ 12/15 
67. Ракувач на надбункер 12/16 
68. Пом.работник 12/14 
69. Сменски чистач 12/13 

Одделение за машинско одржување 
70. Бригадир 12/14 
71. Бравар I група 12/14 
72. Бравар II група 12/14 
73. Подмачкувач 12/14 
74. Вулканизер 12/14 

Одделение за електро одржување 
75. Електроничар 12/14 

СЕКТОР-МЕХАНИЗАЦИЈА 
Одделение за експлоатација 

76. Одговорен инженер за пом.ме-
ханизација 12/13 

77. Ракувач на гр.машини I група 12/15 
78.  Ракувач на гр.машини II група 12/15 
79. Ракувач на град.машини III група 12/15 
80. Бравар заварувач 12/13 
81. Бравар 12/13 

 
I
 
I. РУДНИК СУВОДОЛ �БИТОЛА� - Битола 

Ред. 
број Работно место Предложен 

степен 
СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

1. Раководител 12/13 
Служба за рударска подготовка 

2. Главен инженер 12/13 
3.  Одговорен инженер 12/13 
4. Инженер за геодетски мерења 12/13 
5. Самостоен геометар 12/13 
6. Геометар 12/13 



1 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 5 
 

7. Фигурант 12/13 
Служба за геологија 

8. Самостоен техничар 12/13 
9. Работоводител за бушење 12/13 

ЈАГЛЕНОВ СИСТЕМ 
10. Сменоводител за рударство 12/14 
11. Ракувач на КУ 300 12/15 
12. Ракувач на БРс 5500 12/15 
13. Ракувач на СРс 630 12/15 
14. Ракувач на БРс 1200 12/15 
15. Ракувач на СРс 323 12/15 
16. Ракувач на АРс 1400 12/15 
17. Ракувач на истоварна 12/14 
18. Ракувач на погонска станица 12/14 
19. Пом.работник за повратна станица 12/14 
20. Сменоводител за машинство 12/14 
21. Бравар на КУ 300 12/14 
22. Бравар на СРс 630 12/14 
23. Бравар на траки 12/14 
24. Бравар на дробилично 12/14 
25. Бравар на СРс 323 12/14 

Одделение на �0� БТО систем 
26. Сменоводител по рударство 12/14 
27. Ракувач на багер СРс 1300 12/15 
28. Ракувач на претоварен на СРс 1300 12/14 
29. Ракувач на одлагач на АРс 5500 12/14 
30. Ракувач на помошен уред на 

одлагач 12/14 
31. Ракувач на погонска станица 12/14 
32. Пом.работник на погонска ста-

ница 12/14 
33. Сменоводител за машинство 12/14 
34. Бравар на багер 12/14 
35. Бравар по траки 12/14 
36. Бравар на одлагач 12/14 

Одделение на �I� БТО систем 
37. Сменоводител по рударство 12/14 
38. Ракувач на багер СРс 2000 12/15 
39. Ракувач на претоварен на СРс 

2000 12/14 
40. Ракувач на одлагач на ЗП 6600 12/14 
41. Ракувач на споен уред од ЗП 

6600 12/14 
42. Ракувач на погонска станица 12/14 
43. Ракувач на �С� колица 12/14 
44. Пом.работник на погонска ста-

ница 12/14 
45. Сменоводител 12/14 
46. Бравар на багер 12/14 
47. Бравар на траки 12/14 
48. Бравар на одлагач 12/14 

Одделение на �П� БТО систем 
49. Сменоводител по рударство 12/14 
50. Ракувач на багер СРс 2000 12/15 
51. Ракувач на претоварен на СРс 

2000 12/14 
52. Ракувач на одлагач на ЗП 6600 12/14 
53. Ракувач на споен уред од ЗП 

6600 12/14 
54. Ракувач на погонска станица 12/14 
55. Пом.работник на повратна ста-

ница 12/14 
56. Ракувач на �С� колица 12/14 
57. Сменоводител по машинство 12/14 
58. Бравар на багер 12/14 

59. Бравар на одлагач 12/14 
60. Бравар на траки 12/14 

Служба за помошни работи 
61. Сменоводител во одводнување 12/13 
62. Работник во одводнување 12/13 

Одделение за поместување на траки 
63. Бравар 12/14 
64. Работник за померање на траки 

I група 12/14 
65. Работник за померање на траки 

II група 12/14 
66. Работник за померање на траки 

III група 12/14 
67. Заварувач 12/14 

Одделение за вулканизација 
68. Сменоводител 12/14 
69. Вулканизер I група 12/14 
70. Вулканизер II група 12/14 
71. Вулканизер III група 12/14 

Одделение за рударско-градежни работи 
72. Стаклар - столар 12/13 

 Одделение за ешеви  
73. Ракувач на Еш 12/15 
74. Бравар на Еш 12/14 
СЛУЖБА ЗА МАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ 

75. Раководител 12/13 
76. Сменски инженер 12/14 

Одделение за багери 
77. Бригадир 12/14 
78. Бравар I група 12/14 
79. Бравар II група 12/14 
80. Бравар III група 12/14 
81. Заварувач I група 12/14 
82. Заварувач II група 12/14 

Одделение за одлагачи ЕШ и дробилица 
83. Бригадир 12/14 
84. Бравар I група 12/14 
85. Бравар II група 12/14 
86. Заварувач I група 12/14 
87. Заварувач II група 12/14 

Одделение за траки 
88. Бригадир 12/14 
89. Бравар I група 12/14 
90. Бравар II група 12/14 
91. Заварувач I група 12/14 
92. Заварувач II група 12/14 

 Одделение за хидраулика  
93. Бригадир за багери 12/14 
94. Бравар за хидраулика на багери 12/14 
95. Подмачкувач 12/14 
96. Бригадир за хидраулика на траки 12/14 
97. Подмачкувач на траки 12/14 
98. Бригадир - одлагач 12/14 
99. Бравар за хидраулика на одлагач 12/14 
100. Подмачкувач - одлагач 12/14 

Одделение за ЧК и машински мерења 
101. Одговорен инженер 12/13 
102. Инженер за машински мерења 12/13 

Служба за електроодржување 
103. Сменски електроинженер 12/14 

СЛУЖБА ЗА ЕЛЕКТРООДРЖУВАЊЕ 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БАГЕРИ 

104. Електричар во смена 12/14 
Одделение за одлагачи Еш и дробилица 
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105. Електричар во смена 12/14 
Одделение за електроенергетски мерења и заштита 
106. Одговорен инженер 12/13 

Служба за електроника 
Одделение за енергетска електроника 

107. Електроничар 12/13 
Одделение за телекомуникации ВФ и автоматика 

108. Одговорен инженер за телеком 
вф и автоматика 12/13 

109. Работоводител 12/13 
110. Бригадир 12/13 
111. Работоводител за телекомуникации 12/13 
112. Електричар за телекомуникации 12/13 
113. ТТ механичар 12/13 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, работодаве-
цот и на органот на управата надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

 
         Бр. 02-4314/1              Претседател 
6 септември 2002 година          на Управниот одбор, 
             Скопје   д-р Марика Јорданова, с.р. 

___________ 
30. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/00 и 50/01) и член 35 од Статутот на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99 и 10/02), во постапка на 
ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 6.09.2002 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО 
ТРАЕЊЕ ВО АД �МАКСТИЛ� И АД �ТРОСКА� 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во АД �МАКСТИЛ� и АД �ТРОСКА� - Скопје како 

работни места на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, се утврду-
ваат следните работни места: 

Ред. 
број Работно место Предложен 

степен 
ПОГОН �Валавница за дебела ламарина� 

РЕ Подготовка и складирање 
- Подготовка на производство  

1. Одговорен за флемање, сечење и
контрола 12/13 

2. Обележувач и пребирач (1 и 2) 
- Обележувач 12/13 

3.  Флемач 
- Флемач ракувач со полуавто-
матски секатор 12/16 

4. Дигалкар на клештна дигалка 
- Дигалкар 12/13 

5. Дигалкар (1, 2 и 3) 
- Дигалкар 12/13 

6. Работник 12/13 
 РЕ Потисни печки  

7. Загревач 12/13 
8. Помошник загревач (1 и 2) 

- Загревач 12/13 
9. Евидентичар на влошки 

- Евидентичар на потисен строј 12/13 
10. Мерач на ингота и ракувач на 

дескалинг 12/13 
11. Работник за чистење канали, 

коварина и маснотии 12/14 
РЕ Валавничка пруга 

12. Валач 12/14 
13. Валавничар 12/14 
14. Помошник валавничар (1 и 2) 

- Валавничар 12/14 
15. Рамниличар 12/13 
16. Помошник рамниличар 12/13 
17. Дигалкар (I, II и III)  12/13 
18. Дигалкар на 80-тонска дигалка 

- Дигалкар 12/13 
РЕ Работилница за валци 

19. Одговорен за подготовка на 
валци 12/13 

20. Бравар на валци (I и II) 12/13 
РЕ Аѓустажа 

21. Одговорен на аѓустажа 12/13 
22. Одговорен за ладилник 12/13 
23. Ракувач на ладилник (бр.12 и 

бр. 13) 
- Ракувач со кабина (бр.12) 
- Ракувач со кабина (бр.13) 12/13 

24. Работник на автогено сечење 12/13 
25. Обележувач на лимови и раку-

вач со машина за маркирање 12/15 
26. Обележувач на лимови 12/15 
27. Ракувач со ножици (1 и 2) 

- Ракувач со ножици 12/13 
28. Ракувач со помошни ножици 12/13 

РЕ Печка за нормализација 
29. Загревач 12/13 
30. Помошник загревач (1 и 2) 

- Загревач 12/13 
31. Рамниличар (1 и 2) 

- Рамниличар 12/13 
32. Одговорен за проби 12/13 
33. Земач на проби и ракувач со 

ножици и помошни ножици 
- Земач на проби и ракувач со 
ножици 12/14 
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34. Дигалкар 12/13 
35. Ракувач со превлачник 12/13 
36. Брусач на лимови 12/13 
37. Бравар - заварувач 

- Брусач заварувач на лимови 12/13 
38. Работник 12/13 

РЕ Складирање и отпрема  
- Отпрема 

39. Дигалкар (1 и 2) 12/13 
РЕ Машинско одржување 

- МО Смени и сервиси 
40. Машинист во пумпна станица 

- Машинист во пумпна станица 
за масло 12/13 

41. Машинист во пумпна станица 
за мазут 12/13 

42. Работник 12/13 
ПОГОН ЧЕЛИЧАРНИЦА  

 РЕ Подготовка на старо железо  
43. Ракувач на пневматски систем 12/14 
44. Дигалкар I, II и III 12/13 
45. Дигалкар 12/13 

РЕ Фосфорна троска 
АД Троска 

46. Пакувач 12/14 
47. Транспортен работник 12/14 
48. Дробилничар 12/14 
49. Мелничар 12/14 
50. Пневматичар 12/14 

РЕ Електро печка 
- Електро печка со филтер 

51. Работоводител 
- Сменски работоводител 12/15 

52. Топилничар 12/16 
53. Вилушкарист на електропечка 

- Вилушкарист 12/14 
РЕ Обработка на течен челик и прибор за леење 

- Обработка на течен метал 
54. Оператор на аргонска постројка 12/14 
55. Казанџија 12/15 
56. Ракувач на казани и меѓуказани 

- Рушач на ливни казани и ме-
ѓуказани 12/14 

57. Дигалкар (I, II и III) 12/15 
58. Заварувач 12/14 
59. Помошник заварувач 

- Заварувач 12/14 
60. Ковач 12/13 
61. Помошник ковач 

- Ковач 12/13 
РЕ Постројки за континуирано леење на челик 

62. Оператор на ГПУ 12/13 
63. Дигалкар I, II и III  12/14 
64. Дигалкар 12/14 
65. Ливец I и II 12/16 
66. Ливец на меѓуказан I и II 12/16 
67. Припремач на меѓуказани 12/14 
РЕ Машинско одржување б оператива стар дел  

- МО - Сервиси 
68. Бравар I и II 12/14 
69. Заварувач 12/14 
70. Работник 12/14 
71. Бравар за сервиси I и II 12/14 

РЕ Машинско одржување б оператива 
за континуирано леење 

- МО - Ремонт 
72. Бравар I и II 12/14 
73. Заварувач 12/14 
74. Работник 12/14 

РЕ Сервиси 
- МО - Смени 

75. Бравар на сервиси I и II 12/14 
76. Бравар I и II 12/14 
77. Работник 12/14 
РЕ Електро одржување - оператива стар дел 

78. Чистач 
- Работник 12/14 
РЕ Подготовка на производство 

79. Складиштар, обележувач и пре-
бирач 12/13 

 
Член 2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да се плати додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, работодаве-
цот и на органот на управата надлежен за работите на 
инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
дон ја�. и

 
         Бр. 02-4315/1              Претседател 
6 септември 2002 година          на Управниот одбор, 
             Скопје   д-р Марика Јорданова, с.р. 

___________ 
31. 
Врз основа на член 163, а во врска со ставовите 7, 8, 

9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување (�Службен весник на РМ� бр. 80/93, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000 и 5/2001), Управниот одбор 
на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 06.09.2002 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА  
ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2002 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-
рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурување за обврзни-
ците на данок од приход од земјоделска дејност на кои 
земјоделската дејност им е единствено занимање (во 
натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 
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Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување се распоредуваат во основици на осигуру-
вање според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

 
Ред. 
бр. 

Катастарски приход 
(во денари) 

Месечна основица на
осигурување 

1. до 400,00 3.308,50 
2. од 400,01 до 900,00 5.265,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 6.010,00 
4. од 2.000,01 до 

4.500,00 6.679,00 

5. од 4.500,01 до 
7.000,00 7.345,50 

6. над 7.000,01 8.017,00 
 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на повисока основица на оси-
гурување. 
Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 

плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурува-
ње на повисока основица на осигурување должни се до 
31 март во тековната година да поднесат писмено бара-
ње до органот за јавни приходи во општината. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 2002 
год на. и

 
         Бр. 02-4317/1               Претседател 
6 септември 2002 година          на Управниот одбор, 
             Скопје   д-р Марика Јорданова, с.р. 
_______________________________________________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
32. 
Врз основа на член 29 став 6 од Законот за високото 

образование (�Службен весник на РМ� број 64/2000), 
Агенцијата за евалуација на високото образование во 
Република Македонија, на седницата одржана на 
11.07.2002 година, усвои 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТА-
НОВИ И НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Глава прва  
ОПШТ ДЕЛ  

Предмет на уредување  
Со ова упатство се уредуваат прашањата што се од-

несуваат на обезбедувањето и оценувањето на квалите-
тот на универзитетите, високообразовните установи во 
нивниот состав, високообразовните установи кои не се 
во состав на универзитетите и научните установи акре-
дитирани за вршење високообразовна дејност (во ната-
мошниот текст - високообразовни установи) и на нив-
ниот академски кадар. 
Обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на 

високообразовните установи и на академскиот кадар се 
остварува преку основите, системот и постапката за вр-
шење надворешна евалуација, а особено преку: 

- основите за вршење на самоевалуацијата на уни-
верзитетите, факултетите, високите стручни школи и 
научните установи акредитирани за вршење високоо-
бразовна дејност; 

- постапката за вршење надворешна евалуација; 
- процесот на надворешна евалуација; 
- насоките за подготвување и содржината на изве-

штајот за надворешна евалуација; 
- објавување извештај за надворешната евалуација; 
- обезбедувањето и оценувањето квалитет на ака-

демскиот кадар; 
- други прашања од значење за вршењето на надво-

решна евалуација на високообразовните и на научните 
установи. 

 
Обезбедување и оценување на квалитетот на  

високообразовните установи 
 
Обезбедувањето и оценувањето на квалитетот на 

високообразовните установи се врши преку систем на 
евалуација.  
Евалуацијата има две фази: самоевалуација што ја 

вршат високообразовните установи, и надворешна ева-
луација, што ја врши Агенцијата за евалуација на висо-
кото образование на Република Македонија. 

 
Глава втора 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСОТ ЕВАЛУАЦИЈА  

ОД АГЕНЦИЈАТА 
 

Независност во работењето и академска етика 
 
Агенцијата е независна во вршењето на надвореш-

ната евалуација и другите свои надлежности утврдени 
со Законот за високото образование. 
Работата на Агенцијата е заснована врз принципите 

на академската етика.  
 
Постојани комисии на Агенцијата за евалуација 

 
За вршење на својата работа, Агенцијата за евалуа-

ција избира шест постојани комисии од областите:  
- природно-математички науки; 
- техничко-технолошки науки; 
- медицински науки и здравство; 
- биотехнички науки; 
- општествени науки; 
- хуманистички науки. 
 
Број, состав и права и обврски на постојаните  

комисии на Агенцијата за евалуација 
 
Постојаните комисии се составени од 3 до 5 члена 

од редот на професорите на високообразовните и науч-
ните установи. 
Постојаните комисии: 
- и предлагаат на Агенцијата за евалуација членови 

на експертски комисии; 
- ја проследуваат работата на експертските комисии 

за надворешна евалуација;  
- ги разгледуваат, даваат сугестии и мислење по из-

вештаите на експертските комисии за извршената над-
ворешна евалуација; 

- ги доставуваат до Агенцијата за евалуација финал-
ните извештаи на експертските комисии за извршената 
надворешна евалуација;  

- вршат и други работи што ќе им ги додели  Аген-
цијата за евалуација. 

 
Експертски комисии за надворешна евалуација 
 
Агенцијата за евалуација формира експертски ко-

мисии за вршење надворешна евалуација. 
Експертските комисии се привремени работни тела 

кои се формираат со решение на претседателот на 
Агенцијата, а по предлог на постојаните комисии. 
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Во експертските комисии не може да бидат членови 

експерти кои извршуваат високообразовна дејност во 
високообразовната или во научната установа која се 
евалуира или во која извршувале високообразовна деј-
ност во последните 18 месеци, сметано од датумот на 
отворање на постапката за евалуација.  
Комисијата за надворешна евалуација во еден ист 

состав може да евалуира повеќе од една студиска про-
грама, при што се пишуваат одделни извештаи за секо-
ја студиска програма која се евалуира.  

 
Права и обврски на експертската комисија  
Членовите на експертската комисија: 
- ги систематизираат и ги анализираат пристигнатите 

извештаи за извршената самоевалуација на високообра-
зовните и научните установи и кога е тоа неопходно, ба-
раат од нив дополнителни информации или документи;  

- спроведуваат надворешна евалуација; 
- подготвуваат извештај за извршената надворешна 

евалуација, при што секој експерт треба да напише инди-
видуален извештај врз основа на кој учествува во креира-
њето на заедничкиот извештај за надворешна евалуација; 

- вршат и други работи утврдени со ова упатство. 
 

Права и обврски на претседателот  
на експертската комисија  

Претседателот на експертската комисија ја раково-
ди работата на експертската комисија пред и за време 
на посетата на високообразовната и научната установа, 
го договара датумот на посетата и го одредува време-
траењето на посетата, ги информира надлежните орга-
ни на установата за предложената програма за посета-
та, ги договара условите за работа на експертската ко-
мисија за надворешна евалуација, ги разгледува собра-
ните материјали за евалуацијата, кои ќе бидат основа 
за изготвување на извештајот за надворешна евалуаци-
ја, го доставува финалниот извештај за надворешна 
евалуација до Агенцијата за евалуација и врши други 
работи што ќе му ги додели Агенцијата за евалуација.  
 

Права и обврски на секретарот на  
експертската комисија  

Секретарот на експертската комисија бара список на 
основните документи кои комисијата за евалуација ќе 
треба да ги разгледа, како и список на органи и лица со 
кои експертската комисија ќе треба да оствари средби и 
разговори при посетата на високообразовната и научна-
та установа, ја пишува првата верзија на извештајот за 
надворешна евалуација користејќи ги забелешките и по-
единечните извештаи на експертите и врши други рабо-
ти што ќе му ги додели Агенцијата за евалуација. 

 
Обука на членовите на експертската комисија  
Експертската комисија има обврска да учествува во 

обуката за надворешна евалуација, организирана од 
Агенцијата. 
 
Деловник за работа на Агенцијата за евалуација  
Работата на Агенцијата за надворешна евалуација и на 

нејзините работни тела, поблиску се уредува со Деловни-
кот за работа на Агенцијата за надворешна евалуација. 

 
Глава трета  

САМОЕВАЛУАЦИЈА  
Цел на самоевалуацијата  

Самоевалуацијата има за цел да ја зголеми способ-
носта на високообразовната установа за континуирано 
подобрување на квалитетот и ефикасноста преку: 

- формирање мислење за квалитетот на високообра-
зовната установа, квалитетот на студиските програми, 
а особено за квалитетот на високообразовната дејност; 

- формирање мислење за поврзаноста на наставно-
образовната и научноистражувачката дејност на висо-
кообразовната установа; 

- формирање мислење за односите помеѓу високоо-
бразовната установа и универзитетот на кој му припаѓа; 

- следење на вкупната дејност на високообразовна-
та установа; 

- следење на структурата, квалитетот и унапредува-
њето на академскиот кадар. 
Самоевалуацијата претставува основна фаза во про-

цесот на натамошната надворешна евалуација, во рам-
ките на универзитетот, Агенцијата, односно во меѓуна-
родни рамки.  

  
Сегменти на самоевалуацијата 

 
Самоевалуацијата се насочува кон мониторинг и 

кон анализа на високообразовната и научната установа 
во повеќе сегменти, а особено на: 

- мисијата и целите на високообразовната установа;  
- стратегијата за остварување на мисијата на  висо-

кообразовната и научната  установа; 
- описот на  високообразовната и научната установа; 
- студиските и предметните програми; 
- наставниот и соработничкиот кадар; 
- наставнообразовната дејност; 
- студентите; 
- просторните и материјалните услови (ресурси); 
- логистиката;  
- надворешната соработка; 
- научноистражувачката и уметничката дејност;  
- финансирањето. 
  
Методологија за вршење на самоевалуација 

 
Самоевалуацијата на високообразовните установи 

се врши врз основа на квалитативна анализа и анализа 
заснована врз релевантни квантитативни податоци. 
Анализата се прави преку информации и факти. 
Информациите можат да бидат квантитативни и 

квалитативни. Притоа се оценува дали добиените ин-
формации се реални и валидни, и дали може да се пре-
творат во факти, доколку се поврзани со дефиниран 
критериум. 
Самоевалуацијата треба да доведе до констатации и 

заклучоци за тоа што не е добро на високообразовната 
установа и што може да се подобри, односно што треба 
да се промени. 
Констатациите и заклучоците треба да бидат пре-

цизни и јасни и да се базираат врз  факти. 
SWOT анализата е многу корисна метода за оцену-

вање на силните и слабите страни на установата и 
откривање на можностите и пречките во развојот и 
унапредувањето на квалитетот. 

 
Стратегија за остварување на мисијата 

 
Стратегијата за остварување на мисијата на органи-

те на управувањето (во натамошниот текст: менаџмен-
тот) за остварување на мисијата на високообразовната 
и научната установа се анализира преку тоа: 

- како установата ги следи промените што се прават 
на најпрогресивните високообразовни и научни уста-
нови во земјата и во странство (benchmarking); 

- како установата се менува со цел да се подобри; 
- како установата се приспособува на новите бара-

ња, или колку брзо реагира на барањата на надвореш-
ната околина; 

- како и дали установата  прави стратешки план за 
реализација на мисијата; 

- кои се контролните механизми на менаџментот со 
кои се унапредува квалитетот. 
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Опис на високообразовните 
и на научните установи 

 
Описот на високообразовната установа ги содржи 

следниве елементи: 
- основач и година на основањето; 
- статус на високообразовната установа во рамките 

на националното и меѓународното образование; 
- број на вработени-наставен, соработнички и адми-

нистративен кадар; 
- број на студенти; 
- број и видови на студиските програми на додип-

ломски студии; 
- број и видови на студиските програми на после-

дипломски студии; 
- број и видови на студиски програми на докторски 

студии; 
- облици на континуирано образование; 
- високообразовната/научната установа во рамките 

на националното високо образование;  
- високообразовната/научната  установа во рамките 

на меѓународното образование. 
   

Студиски и предметни програми 
 
Самоевалуацијата на студиските програми е осно-

вата врз која се врши самоевалуацијата на високообра-
зовните и на научните установи и опфаќа анализа на : 

- описот на студиската(и) програма(и); 
- наставниот и соработничкиот кадар; 
- наставно-образовната дејност; 
- студентите; 
- просторните и материјалните ресурси; 
- логистиката; 
- надворешната соработка;  
- научноистражувачката дејност; 
- финансирањето. 
Студиските програми подетално се анализираат 

според: 
- годината на започнувањето; 
- целите; 
- бројот на семестрите; 
- бројот на предметите; 
- бројот на часовите по општообразовни, по основ-

ни и по стручни предмети; 
- дали со структурата на изборните предмети се раз-

вива стручен профил според определбата на студентот; 
- степенот на предметните содржини што ги испол-

нуваат целите: наполно, делумно или незадоволително; 
- соодветноста на предметните содржини на дипло-

мата; 
- начинот на кој се реализира студентската практи-

ка; 
- дали е цитирана основната литература за учење 

или не; 
- дали задоволува односот број на часови за преда-

вања и број на часови за вежби (семинарска работа/те-
ренска настава): наполно, делумно или не задоволува. 
 

Наставнонаучен и соработнички кадар 
 
Со самоевалуацијата се донесува суд за тоа дали се 

задоволени следниве барања: 
- структурата на наставниците и соработниците за 

реализација на наставата на секоја студиска програма; 
- вкупниот број вработени со полно работно време 

во последните пет години; 
- соодносот на бројот на студентите со бројот на на-

ставниците на студиската програма; 
- покриеноста на наставните предмети со наставни-

ци според бројот на дисциплините, 
- бројот на наставниците; 
- годишниот фонд на часови/наставник.  

Наставно-образовна дејност 
 
Наставно-образовната дејност се оценува според:  
- системот на образование; 
- применетите форми, методи и техники во настав-

но-образовната дејност; 
- примената на современи технологии (компјутери, 

софтверска поддршка, информациони бази и др.); 
- реализирањето на наставата со надворешна сора-

ботка; 
- погодноста на методите на проверка на знаењата 

(писмени, устни испити, тестови); 
- односот на положени и неположени испити по се-

местар по студиска програма ; 
- придонесот на завршниот испит (дипломска рабо-

та) за оформување на стручниот профил; 
- видот на вештините за кои студентот се оспособу-

ва во текот на студиите ; 
- должината на просечното време на студирање; 
- бројот на студентите од една генерација кои дипло-

мирале во предвидениот рок во последните пет години; 
- просечниот број студенти кои дипломирале во 

последните пет години; 
- бројот на студентите кои се запишале на после-

дипломски студии во последните пет години, на секоја 
студиска група посебно; 

- бројот на студентите кои специјализирале и маги-
стрирале од запишаните во една генерација; 

- бројот на докторските дисертации што се пријаве-
ни во последните пет години; 

- бројот на докторски дисертации што се одбранети 
во последните пет години. 

 
Студенти 

 
Самоевалуацијата поврзана со студентите се оцену-

ва според: 
- квалитетот на кандидатите при влезот во универ-

зитетот, согласно со барањата на конкурсот; 
- осипувањето на студентите по години; 
- видот на облиците во кои учествуваат студентите 

во оценувањето на квалитетот на наставно-образовни-
от процес; 

- видовите студентски активности ; 
- учеството на студентите во управувањето (според 

статутот). 
 

Просторни и материјални ресурси 
 
Просторот и материјалните ресурси се оценуваат 

според тоа: 
- дали задоволува просторот за изведување настава; 
- дали задоволува просторот за изведување вежби ; 
- дали задоволува видот на опремата за теориска и 

за практична настава; 
- каква е просторната организација на практичните 

вежби; 
- дали компјутерските лаборатории и приклучоци на 

Интернет ги задоволуваат барањата: да, недоволно, не; 
- дали има библиотека; 
- колку задоволува библиотечниот фонд на основни 

учебници по предметите на секоја студиска програма : 
доволно, недоволно, слабо, многу слабо; 

- колку задоволува библиотечниот фонд на прирач-
ници напишани од наставниот кадар на универзитетот: 
доволно, недоволно, слабо, многу слабо. 

 
Логистика  

Логистиката се оценува според тоа:  
- дали е добро организиран сервисот студентска служ-

ба според: 
бројот на вработените, 
водењето  евиденција (софтвер), 
редовното услужување на студентите; 
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- дали е добар сервисот во библиотеката во поглед на: 
издавање книги, 
анкетирање на студентите и наставниците за наба-

вка на литература, 
редовно информирање на студентите и наставници-

те за пристигнатите нови книги; 
- дали има сервис за копирање.   

 
Надворешна соработка 

 
Надворешната соработка се оценува според: 
- соработката со стопанството, со владините инсти-

туции, невладини организации и други професионални 
асоцијации на национално ниво, а во контекст на миси-
јата, целите и задачите на установата; 

- учеството во европски програми (Phare, Tempus, 
Copernicus и др.) во последните пет години; 

- вкупниот број проекти во последните пет години; 
- размената на академски кадар со други академски 

центри во земјата и во странство; 
- студентската размена со други академски центри 

во земјата и во странство; 
- контактите со дипломираните студенти; 
- контакти со работодавците. 
 
Научноистражувачка и уметничка дејност 

 
Научноистражувачката и уметничката дејност се 

оценува според: 
- бројот на публикациите во последните пет години 

класифицирани според Типологијата на документи со-
држани во Класификацијата; 

- бројот на цитираноста од други автори ( подато-
ците се добиваат од Универзитетската библиотека); 

- вкупниот број пријавени проекти во последните 
пет години; 

- вкупниот број  реализирани проекти во последни-
те пет години; 

- учеството на семинари, конференции, научни со-
бири, фестивали (домашни и меѓународни) во послед-
ните пет години; 

- вкупниот број организирани научни собири во 
последните пет години од страна на установата; 

- гостувањата на странски предавачи; 
- освоените награди за научноистражувачка и уметнич-

ка дејност на национално ниво и на меѓународно ниво. 
   

Финансирање 
 
Финансирањето се оценува според тоа: 
- како го остварува установата; 
- колкав е уделот на средствата од буџетот во вкуп-

ните средства; 
- колкав е уделот на студентската партиципација во 

студиите; 
- колкава е цената на чинење на студиите за сту-

дент/година. 
   

Глава четврта 
 

НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА 
 
О снова за изведување надворешна евалуација 
Постапката за надворешна евалуација се врши врз 

основа на претходно спроведени постапки за самоева-
луација од страна на високообразовните и научните 
установи и нивните извештаи за самоевалуација. 
Комисијата за самоевалуација доставува извештај 

до Агенцијата за евалуација во рок од 30 дена од денот 
на потпишувањето на извештајот за самоевалуација. 
Агенцијата за евалуација, постапката за надвореш-

на евалуација ја започнува најдоцна во рок од триесет 
дена од денот на пристигнувањето на извештајот за са-
моевалуација. 

Агенцијата врши надворешна евалуација на секои 
пет години и врз основа на оценката за состојбата и 
дејноста на високообразовните установи и на академ-
скиот кадар му предлага на Одборот за акредитација да 
ја продолжи или да ја одземе акредитацијата на висо-
кообразовната установа. 

 
Цели на надворешната евалуација 

 
Надворешната евалуација е вториот чекор на евалу-

ациониот процес и ги има следниве цели: 
- да се оформи мислење за квалитетот на високоо-

бразовната и на научната установа и студиските про-
грами посебно, врз основа на извештајот од самоевалу-
ацијата, како и врз основа на разговорите и дискусиите 
реализирани непосредно од членовите на експертската 
комисија за надворешна евалуација; 

- да се оформи мислење за односите помеѓу високо-
образовната и научната установа и универзитетот на 
кој му припаѓа и помеѓу наставно-образовниот, науч-
ноистражувачкиот и уметничкиот процес, кои се оства-
руваат во рамките на високообразовната и научната 
установа; 

- да овозможи следење на дејноста на високообра-
зовните и на научните установи на кои им е дадена 
акредитација за вршење високообразовна дејност; 

- да предложи препораки за подобрување на квали-
тетот на високообразовната дејност. 

 
Фази на процесот надворешна евалуација 

 
Процесот  надворешна евалуација се спроведува во 

следниве фази: 
- подготовка на посетата на високообразовната и на-

учната установа која доставила барање за евалуација; 
- работна посета на установата; 
- изготвување извештај. 
 

Средба на експертската комисија за надворешна валу-
ација пред посетата на високообразовната / научната 

установа 
 
Пред посетата на високообразовната/научната уста-

нова, експертската комисија за надворешна евалуација 
треба да се сретне за да ги дефинира главните теми, 
клучните и проблематичните области и областите кои 
бараат дополнително елаборирање и објаснување. 
На средбата треба да се усвојат рамковни прашања, 

кои ќе служат како референција на експертската коми-
сија за време на посетата на високообразовната/научна-
та  установа. 
Рамковните прашања треба да бидат јасно дефини-

рани, прецизни и разбирливи, да бидат одраз на самое-
валуациониот извештај, на целите и на приоритетите 
на установата.  
За таа цел, експертската комисија изготвува: 
- протокол за посетата; 
- деловник за работа на експертската комисија; 
- листа на прашања што треба да ги опфати изве-

штајот на експертската комисија за надворешна евалу-
ација, со инструкција за негово оформување, посебно 
на заклучоците; 

- анализа на самоевалуациониот извештај на висо-
кообразовната установа. 

 
Анализа и проучување на извештајот  

за самоевалуацијата 
 
Секој член на експертската комисија треба да го 

прочита самоевалуациониот извештај и целата доставе-
на документација со барањето за надворешна евалуа-
ција, со цел да се дефинираат и да се селектираат пра-
шања и теми кои бараат сериозен осврт и третман при 
посетата. 
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Основни прашања кои треба да се земат предвид зара-

ди првични согледувања од документите,  се следниве: 
- дали извештајот е доволно релевантен и аналити-

чен; 
- дали приоритетите и целите се јасно дефинирани 

и елаборирани; 
- до кое ниво приоритетите и целите се остварени; 
- дали слабите и добрите страни се јасно дефинира-

ни и образложени; 
- дали препораките за коригирање на слабостите и 

натамошното развивање на добрите страни се јасно де-
финирани и практични; 

- дали недостасува некоја информација; 
- како се одвивал процесот на самоевалуација. 

 
Работна посета на високообразовната / научната 

установа  
За време на посетата на високообразовната/научна-

та установа, експертската комисија треба да ги оствари 
следниве средби со: 

- ректорот на универзитетот, деканот на факулте-
тот, директорот на високата стручна школа, директо-
рот на научната установа(на почетокот и на крајот на 
посетата); 

- раководството на студиската програма/институ-
тот/отсекот/факултетот, научната установа (на почето-
кот и на крајот на посетата); 

- комисијата за самоевалуација, која го подготвила 
извештајот за самоевалуација; 

- студенти од сите видови студии што се остварува-
ат на студиските програми (додипломски и последип-
ломски студии);  

- членови на академскиот и административниот ка-
дар, со што е можно поголема репрезентативна група 
на вработените (претставници на наставно-научниот 
кадар, претставници на стручниот кадар, претставници 
на асистентите и претставници на администрацијата).  
Експертската комисија треба да оствари посета и на 

наставата, предавањата, вежбите, лабараториските вежби, 
изработката на проекти, семинарските предавања, како 
и на стручната и административно-техничката служба 
на високообразовната / научната установа. 
Експертската комисија треба да ги разгледа и про-

сторните услови (амфитеатри, предавални, лаборато-
рии, библиотеки и др) и опремата на високообразовна-
та / научната установа. 
Високообразовната / научната установа е должна да 

обезбеди услови за работа на експертската комисија и за 
непречено спроведување на надворешната евалуација. 

 
Запознавање на експертската комисија со начинот 

на остварувањето на одредени образовни  
активности на установата 

 
При посетата, експертската комисија  треба да се 

запознае со: 
- распределбата на вкупниот фонд часови за преда-

вања, вежби, семинарски работи, дипломски работи, 
проекти и сл.; 

- начинот на проверката на знаењето на студентите; 
- областите и начините на изработка на дипломски-

те работи; 
- студентските анкети за оценување на квалитетот 

на наставниците и наставно-образовниот процес; 
- документацијата за научноистражувачката и умет-

ничката работа; 
- финансирањето и  
- административната работа на високообразовната / 

научната установа. 
 

Траење на посетата 
 
Работната посета на експертската комисија трае 

најмногу два ипол дена. 

Рамковна содржина на извештајот  
Извештајот за надворешната евалуација содржи:  
- осврт на активностите и постапката за самоевалуаци-

ја спроведена од високообразовната/научната установа; 
- извештај за текот на посетата на експертскиот тим;  
- заклучок од средбите со менаџментот на универ-

зитетот/факултетот и самостојните единици кои ја реа-
лизираат студиската програма; 

- заклучок од разговорите со комисијата за самоевалу-
ација која го подготвила извештајот за самоевалуација; 

- заклучок од разговорите со вработениот академ-
ски и административен кадар; 

- заклучок од разговорите со студентите; 
- заклучок од увидот во просторните и материјалните 

ресурси (амфитеатри, предавални, библиотека и опрема). 
 

Заклучок на извештајот  
Заклучокот на извештајот треба да биде: 
- што е можно пообјективен и поискрен, имајќи 

предвид дека цел на надворешната евалуација е подо-
брување на квалитетот; 

- силните и слабите страни експлицитно да се иска-
жани и да се избегне нагласување на добрите страни 
или неприкажување на слабите страни; 

- да содржи предлози за подобрување во форма на 
корективни мерки. 
Во заклучокот, задолжително се наведуваат посеб-

ни препораки што укажуваат на преземање соодветни 
мерки за надминување на констатираните недостатоци. 

 
Доставување на извештајот за надворешна евалуа-
ција до високообразовната/научната установа  

која се евалуира  
Експертската комисија, извештајот за надворешна 

евалуација го доставува до високообразовната/научна-
та установа заради произнесување на установата по из-
вештајот, пред тој да биде финализиран и доставен до 
Агенцијата за евалуација.  
Установата треба, најдоцна за 15 дена од денот на 

добивањето на извештајот, да се произнесе и да го до-
стави своето мислење до експертската комисија. 
 

Разгледување и прифаќање на извештајот  
По изготвувањето на финалната верзија, претседа-

телот на експертската комисија го доставува извешта-
јот до Агенцијата за евалуација. 
Извештајот од надворешната евалуација го разгле-

дува соодветната постојана комисија на Агенцијата, и 
ако оцени за потребно, може да побара дополнителни 
информации и објаснувања од експертската комисија 
во однос на доставениот извештај. 
По расправата за извештајот, членовите на Агенци-

јата за евалуација гласаат за неговото прифаќање. 
 

Доставување на извештајот  
По прифаќањето  на извештајот, Агенцијата го до-

ставува до Собранието и до Владата на Република Ма-
кедонија,  до Министерството за образование и наука и 
до Одборот за акредитација.  
 

Глава петта 
 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕ-

ТОТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР  
Главни аспекти на оценувањето на квалитетот  

на академскиот кадар  
Главни аспекти на оценувањето на квалитетот на 

академскиот кадар се:  
- компетентноста на профилот и квалификациите на 

академскиот кадар, согласно со општите акти за избор 
и унапредување; 
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- спроведувањето на усвоените универзитетски 
единствени критериуми за избор во наставни звања во 
практиката; 

- бројот на академскиот кадар, односно дали е тој 
доволен да ги покрие сите области; 

- пристапот на установата за унапредување на знае-
њата на академскиот кадар; 

- соодносот помеѓу наставнообразовната и научно-
истражувачката работа. 

 
Мерки за подобрување на квалитетот на  

академскиот кадар  
Агенцијата за надворешна евалуација, врз основа на 

оцена на квалитетот на академскиот кадар, предлага 
мерки за негово подобрување. 
Органите на високообразовните и научните устано-

ви, врз основа на оцена на квалитетот на академскиот 
кадар и мерките од став 1 на овој член, преземаат мер-
ки за негово подобрување.  
 

Глава шеста 
 

ЕВАЛУАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА  
Секоја високообразовна установа, може да врши са-

моевалуација и да бара надворешна евалуација само на 
студиските програми. 
Во Прирачникот е дадена постапката за евалуација 

на студиска програма. 
 

Глава седма 
 

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА УПАТСТВОТО  
И НЕГОВО ОБЈАВУВАЊЕ  

Ова упатство влегува во сила со денот на усвојува-
њето од Агенцијата за евалуација, а ќе се објави во 
Службен весник на Република Македонија. 

 
      Агенција за евалуација на високото образование 

 во Република Македонија 
            Претседател, 

         проф. д-р Виолета  Чепујноска, с.р. 
_______________________________________________ 
Огласен дел 

 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II- СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје  II - Скопје  заведен е 
спор за развод на брак по тужба на тужителката Ја-
дранка Живковиќ од Скопје, ул. �Коце Металец� бр. 1-
д/22 против тужениот Душко Манчевски од Скопје, се-
га со непозната адреса на живеење во градот Крит во 
Грција. 
Се повикува тужениот Душко Манчевски да се јави 

во овој суд и да ја достави сегашната адреса на живее-
ње  во рок од 30 дена  од денот на објавувањето на ог-
ласот. Во спротивно, на истиот ќе му биде одреден 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите  инте-
реси  пред овој суд се до правосилно окончување на 
постапката.  
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 

1381/02.             (25022) 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во Основниот суд во Штип е поведена постапка по 

тужба на тужителот Штедилница Ал-Коса-АД Штип 
против тужениот Драги Горгиев од Скопје сега со не-
позната адреса за отказ на договор за кредит и враќање 
на одземениот кредит. 
Се повикува тужениот Драги Горгиев во рок од 30 

дена по објавувањето на огласот да се јави во судот и 
достави адреса на престојувалиштето или определи 

свој полномошник или застапник кој ќе го застапува во 
постапката, во спротивно ќе му биде поставен привре-
мен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во 
постапката се додека самиот не се јави во судот или не-
гов полномошник или застапник. 
Од Основниот суд во Штип, П.бр. 282/02.       (25681) 

_______________________________________________ 
 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. 

зг. бр. 49/02 од 22.8.2002 година во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здружение на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани �ДЕ-
ТЕТО ПРЕД СЕ� со седиште во Скопје на ул. �Коста 
Новаковиќ� бр. 46/2-6. 
Цели и задачи на здружението се: да ја помага реа-

лизацијата на одредбите во Конвенцијата за правата на 
детето во Република Македонија; да помага во надми-
нување на причините за кршење на правата на децата 
во семејната и училишната средина и во општеството 
во целина; да врши обука и информирање на родители-
те, наставниците и другите субјекти во општеството во 
врска со нивната улога и должности за остварување и 
почитување на правата на децата во Република Маке-
донија; да покренува и поддржува иницијативи за ана-
лиза и испитување на општествената состојба и статус 
на факторите (субјекти и институции) кој го условува-
ат почитувањето и кршењето на правата на децата. 
Со денот на запишувањето во регистарот на здруже-

ние на граѓани и фондации здружението на граѓани �ДЕ-
ТЕТО ПРЕД СЕ� се стекнува со својство на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. зг. бр. 

49/02.                                                                        (24949) 
__________ 

 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег. 

бр. 44/02 година во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации го запиша следното: 
Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 

граѓани и фондации на Здружението на граѓани за не-
насилство, соработка и култура на мирот ПИС-АРТ од 
Скопје со седиште на ул. �Краишка� бр. 5-а.  
Дејноста на здружението на граѓани за ненасилство, 

соработка и култура на мирот ПИС-АРТ од Скопје е 
едукација на сите возрасни нивоа за развивање на чове-
ковите вредности без оглед на културното, етничкото и 
верско потекло, како и залагање за подобрување на 
квалитетот на живеење и промена на моделот на кому-
ницирање во насока на подобар квалитет. 
Со денот на запишувањето во регистарот, Здруже-

нието на граѓани за ненасилство, соработка и култура 
на мирот ПИС-АРТ од Скопје се стекнува со својство 
на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II Рег. зг. бр. 

44/02.                                                                        (24950) 
__________ 

 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

44/2002 од 26.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНИ ИНИЦИЈА-
ТИВИ - Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 44/2002. 
            (25236) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

45/2002 од 18.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение  
на граѓани Стрелачки клуб ТУМБЕ - КАФЕ - Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 45/2002. 
            (25237) 
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Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

42/2002 од 12.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани, малостопанственици и трговци ЕС-
НАФ Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 42/2002. 
            (25239) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

41/2002 од 05.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани Хуманитарна организација РЕА  - Би-
тола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 41/2002. 
            (25240) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

38/2002 од 05.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Женски 
фудбалски клуб ХЕРАКЛЕЈА Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 38/2002. 
            (25241) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

37/2002 од 08.07.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на производители на печурки и друга здрава храна 
БУКОВКА Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 37/2002. 
            (25242) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

36/2002 од 21.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Граѓанска 
иницијатива за еднакви можности СЕМПЕР  - Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 36/2002. 
            (25243) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

34/2002 од 29.05.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на пријатели на австриската библиотека  Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 34/2002. 
            (25244) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

32/2002 од 18.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Женска 
граѓанска иницијатива КЛЕА - Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 32/2002. 
            (25245) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

31/2002 од 15.05.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани Атлетски клуб ОЛИМП  Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 31/2002. 
            (25246) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

30/2002 од 14.05.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: 
Здружение на граѓани Карате клуб ПЕЛИСТЕРСКИ 
ТИГРИ Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 19/2002. 
            (25247) 

Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 
28/2002 од 31.05.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на производители на млеко ПЕЛИСТЕР БИТОЛА. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 28/2002. 
            (25248) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. бр. 

27/2002 од 18.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани - Хуманитарна организација БРАГА 
АСОЦИЈАЦИЈА - Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 27/2002. 
            (25250) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

23/2002 од 4.06.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на одгледувачи на говеда БИГЛА Демир Хисар. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 23/2002. 
            (25257) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

22/2002 од 26.04.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани за помагање и заштита на стари, осаме-
ни и лица без дом ПРОДОЛЖЕН ЖИВОТ Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 22/2002. 
            (25258) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

26/2002 од 14.05.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани Шаховски клуб КОРОНА  Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 26/2002. 
            (25259) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

57/2002 од 22.02.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: измени на 
Статутот на Сојузот на студенти при Универзитетот 
Св. Климент Охридски - Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 57/2002. 
            (25260) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

20/2002 од 19.04.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: промена на 
лицето овластено за застапување на Сојуз на студенти 
при Факултетот за учители и воспитувачи - Битола - му 
престанува овластувањето на Блажевски Александар. 
Лице овластено за застапување е Бумбароски Гоце. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 20/2002. 
            (25262) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 21/2002 

од 28.06.2002 година во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации изврши упис на: промена на овластениот 
застапник на Сојузот на студенти при универзитетот Св. 
Климент Охридски Битола лицето Ѓаковски Пеце со ли-
цето Попоски Дарио - претседател на сојузот. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 21/2002. 
            (25263) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

19/2002 од 31.05.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Младин-
ска асоцијација ИМКА Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 19/2002. 
            (25264) 
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Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

17/2002 од 3.04.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Здруже-
ние  на граѓани за хуманитарни цели СПАС Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 17/2002. 
            (25269) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

16/2002 од 9.04.2002 година во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации изврши упис на: Здружение  на 
граѓани Фудбалски клуб ТУМБЕ КАФЕ  Битола. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 16/2002. 
            (25271) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 21/02 од 09.07.2002 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд Штип под реден бр. 21 за 
2002 година се запишува: Здружение за модерен балет 
и манекенство Диви Рози од Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Јаким 

Спиров� бр. 1, во Пробиштип, а здружението ќе дејс-
твува на територијата на Општина Штип и територија-
та на РМ. 
Здружението е основано поради популаризација и 

афирмација во областа на модерниот  балет, класични-
от балет, рап балет, брејк денс и ритмички танцови, по-
пуларизација и активности во областа на манекенство-
то и негување на музичката традиција, етно-носијата и 
етно-ритмовите од културното наследство во Проби-
штип и РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 21/02.   (25273) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 32/02 од 08.07.2002 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд Штип под реден бр. 32 за 
2002 година се запишува: Женски ракометен клуб Про-
Унија-Пробиштип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �9-ти 

Мај� бр. 6, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Пробиштип. 
Здружението е основано поради развој, унапредува-

ње и омасовување на ракометниот спорт, учество во 
системот на натпревари што го организира Ракометни-
от сојуз на РМ, работење со ракометна школа за девој-
чиња-почетници со цел за популаризација и развој на 
ракометниот спорт и овозможување на што поголем 
број на деца и младинци да се занимаваат со ракомет-
ниот спорт врз аматерски основи. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 32/02.   (25275) 

___________ 
 
Со решение Згф. бр. 9/02 од 07.03.2002 година во 

регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр. 9 за 2002 
година се запишува: Регионално здружение на одгле-
дувачи на овци ОВЧЕПОЛКА Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. �Страшо 

Пинџур� бр. 1 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и територијата на РМ. 
Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 9/02.     (25276) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола со решение Рег. згф. 

25/2002 од 29.04.2002 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Барањето 
на Здружение на граѓани Институт за меѓународна со-
работка за подобрување на условите за живеење и ра-
ботење - Битола за упис на промена на седиштето од 
Битола, ул. �Прилепска� бр. 60-А/45 во Скопје, ул. 
�Лермонтова� бр. 3/6 се одбива како неосновано. 
Од Основниот суд во Битола, Рег. згф. бр. 25/2002. 
            (25280) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III 
Рег. зг. бр. 78/02 од 11.09.2002, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: Се 
одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации на Унија на Ромите од Република Македо-
нија - Скопје со седиште во Скопје на ул. �Шуто Ори-
зари� бр. 62, нас. Шуто Оризари. 
Основни цели и задачи на здружението се: да вос-

поставува координација со сите организирани субјекти 
во земјата со цел да се изразат автентичните основи на 
прашањата и проблемите како и успесите на ромите ка-
ко и поттикнување и градење на граѓанските основи за 
градење на жителството во Република Македонија; да 
се организира ромската интелегенција, да работи на 
нејзино културно и просветно воздигнување; да се гри-
жи за издавање на книги, ромска литература и други 
издавачки активности; да допринесува за негување на 
старата изворна култура на ромите; да придонесува за 
зачувување на ромските традиции и фолклор; да ја раз-
вива хуманитарната свест кај своето членство; да обез-
бедува материјални средства на загрозените семејства; 
да учествува во помош на незгрижени и напуштени де-
ца со основни услови за сместување и одгледување; да 
создава фондови за стипендирање на одлучни ученици 
и студенти; да организира давање на медицинска по-
мош за сиромашните како и разни други активности со 
кој ќе се остварат целите на Унијата. 
Со денот на запишување во регистарот на здружени-

ја на граѓани и фондации Унијата на Ромите во Републи-
ка Македонија - Скопје се стекнува со својство на прав-
но лице. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (25603) 

_______________________________________________ 
 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 238/02 од 25.09.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги �АНЕКС КОМЕРЦ� 
увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Демостенова� бр. 
11, со жиро сметка 40100-601-98205 и регистарска вло-
шка 1-13989-0-0-0 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, промет и услуги �АНЕКС 
КОМЕРЦ� увоз-извоз од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.            (25580) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 285/02 од 26.09.2002 година, се отвора 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за про-
мет и занаетчиски услуги �МАК-УНИВЕРЗУМ� ДОО 
експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. �Ратко Ми-
тровиќ� бр. 107, со жиро сметка бр. 40100-601-146924 и 
регистарска влошка 1-22757-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за промет и занаетчиски услуги �МАК-УНИ-
ВЕРЗУМ� ДОО од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.           (25641) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст.бр. 350/2002 од 18.09.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
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Друштво за трговија и услуги �ИНТЕГРАЛ-ТРЕЈД� 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. �Миле 
Поп Јорданов� бр. 42/41, и сметка бр. 300000001071498 
при Комерцијална банка АД Скопје, па истата не се 
спроведува и се заклучува отворената стечајна постап-
ка над должникот Друштво за трговија и услуги �ИН-
ТЕГРАЛ-ТРЕЈД� ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25644) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст.бр. 232/2002 од 3.07.2002 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и меѓународна шпеди-
ција �МИ-ВА ТРЕЈД� ЦО увоз-извоз Скопје, со седиш-
те на ул. �Мила Марковиќ� бр. 14-а, и жиро сметка бр. 
40120-601-216981, па истата не се спроведува и се зак-
лучува отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и меѓународна шпеди-
ција �МИ-ВА ТРЕЈД� ЦО Скопје. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25645) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 216/02 од 25.09.2002 година, се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, производство и услуги �ЕГИДА� Скопје, со 
седиште на ул. �Коста Новаковиќ� бр. 42/2/18, со жиро 
сметка бр. 40100-601-240230 и регистарска влошка 1-
43121-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I 
- Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија, производство и услуги �ЕГИДА� 
од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (25669) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст.бр. 231/02 од 26.09.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Друштво за инте-
лектуални услуги �МОМЕНТ МАЛ� Љубица ДООЕЛ, 
со седиште на ул. �Михаил Чаков� бр. 7-А/1-3, со жиро 
сметка бр. 40100-603-31039 и регистарска влошка 
02030224?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за интелектуални услуги �МОМЕНТ МАЛ� 
Љубица ДООЕЛ од Скопје се заклучува. 
По правосилноста на решението, должникот да се 

брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Жалбата поднесена против решението не го задр-

жува извршувањето на решението. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.             (25674) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение IV. Ст.бр. 240/02 од 25.09.2002 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за тр-
говија и производство на големо и мало �ХРОМО ИН-
ВЕСТ� ЦО Скопје, со седиште на ул. �Методие Митев-
ски� бр. 5-3-15, со жиро сметка бр. 40100-601-105422 и 
регистарска влошка 1-14656-0-0-0 при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија и производство на големо и мало 
�ХРОМО ИНВЕСТ� ЦО Скопје од Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје 
I - Скопје. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје.           (25680) 

___________ 
 
Основниот суд во Струмица објавува: 
Со решение Ст. бр. 187/99 од 29.07.2002 година, 

стечајната постапка отворена со решение Ст. бр. 187/99 
од 03.09.2001 година, над должникот �Југопромет-Пре-
храна� ДООЕЛ Струмица, се запира. 
Побарувањата што должникот �Југопромет- Пре-

храна� ДООЕЛ Струмица во стечај, ги има према свои-
те должници, за кои се водат судски постапки и тоа: 
П.бр. 99/95 - должник Танев Васе од с. Пиперово, за 

наплата на долг во износ од 27.817,00 денари со кама-
та, а кој станал правосилен на ден 14.02.2001 година; 
Ив.бр. 458/97 - должник Стојков Ване од с. Добреј-

ци, за наплата на долг  врз основа на  веродостојна ис-
права во износ од 84.970,00 денари;  
Ив.бр.459/97 - должник Коцев Никола од Струми-

ца, за наплата на долг во износ од  24.795,00 денари со 
камата, врз основа на веродостојна исправа; 
Ив.бр. 1050/01 - должник Ангов Ване од Струмица, 

за наплата на долг во износ од  15.770,00 денари со ка-
мата, врз основа на веродостојна исправа; 
И.бр. 2117/02 - должник Далакчиев Горги за напла-

та на долг во износ од  46.800,00 денари со камата по-
барување од свадба;  
И.бр. 2116/02 - должници Николов Живко од с. Ста-

ро Коњарево и Јорданов Ванчо од с. Седларци, за нап-
лата на долг во износ од  56.680,00 денари со камата, 
побарување од свадба;  
И.бр. 2115/02 - должници Мицев Сашко и Стојанов 

Илија од Струмица, за наплата на долг во износ од 
36.015,00 денари со камата, побарување од свадба; 
И.бр. 1048/1 - должници Грозданов Дончо и Дими-

триев Наце и двајцата од с. Просениково, за наплата на 
главен долг во износ од  60.210,00 денари со камата,  
побарување од свадба;  
П.бр. 741/02 - тужен Тушев Петар од с. Ново Село, 

за наплата на долг во износ од  9.215,00 денари со ка-
мата, побарување од лични сметки; 
П.бр. 742/02 - тужен Зафирмов Томе од с. Иловица, 

за наплата на главен долг во износ од  10.781,00 дена-
ри, побарување од лични сметки;  
К.бр. 578/93 - обвинет Милев Ристо со досудено 

оштетно побарување на должникот во износ од 
128.470,00 денари, која пресуда станала правосилна на 
ден 26.04.1994 година, 
им се отстапуваат на стечајните доверители чии по-

барувања се утврдени од  првиот исплатен ред и тоа:  
РМ, Министерство за финансии Скопје, УЈП Ди-

рекција Струмица, Фонд за ПИОМ, Подрачна служба 
Струмица, РМ, Министерство за здравство, Фонд за 
здравствено осигурување ПС Струмица, Завод за вра-
ботување на РМ, Биро за вработување Струмица, АД за 
телекомуникации, Македонски телекомуникации Стру-
мица РЦ за телекомуникации Струмица, ЈП Електро-
стопанство на Македонија, Подружница, �Електроди-
стрибуција� Струмица, ЈЗО Завод за здравствена за-
штита Струмица, Павлинка Горгиева, Божинова Зорка 
и Атанасов Живко од с. Пиперово, АД �Жито Струми-
ца� ДТ �Сеча� ДООЕЛ Струмица, ЈП за стопанисување 
со станбен и деловен простор на РМ ПЕ Струмица, 
ДПУТ �Кајнак� ДООЕЛ с. Елово, Студеничани, АД 
�Југопромет� Струмица, ЈПКД �Кумунбалец� Струми-
ца, Вработените при должникот- Јанкова Лилјана, Ди-
митров Костадин, Делев Благој, Андонов Трајчо, Ми-
тев Стојан, Горгиев Ристо, Коцев Димитар, Урдовски 
Горги, Коцевски Атанас, Пецанов Томе, Горгиева Сто-
јана, Колев Бошко, Котуровиќ Миленко, Томов Васил, 
Стојанова Драга, Кировска Тинка, Милковска Елисаве-
та, Горгиева Лилјана, Велкова Марија, Бабулова Соња, 
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Зрнцева Софина, Косева Марика, Трајкова А. Зора, 
Бундевски Јордан, Патарова Соња, Јованова Зоја, Но-
вакова Милева, Грамбозов Трајко, Горгиева Луба, 
Марковиќ Ирина, Новоселски Живко, Бабулова Кате-
рина, Фончева Снежана, Секулова Ленче, Трајков Але-
ксандар, Актарова Тинка, Симоновска Снежана, Бозова 
Гонца, Шенова Нетка, Туфекчиева Јорданка, Гоцев 
Нанчо, Соколов Наско, Николова Мара, Глигорова Ма-
рија, Проданова Костадинка, Котева Виолета, Горенова 
Мара, Горгиев Киро, Ангелова Ленче, Тасева Лефтер-
ка, Котева Ванѓа, Мишева Елица, Атанасова Костадин-
ка, Пројков Иван, Велков Стојчо, Трајкова Велика, Ко-
стова Драга, Горгиева Ѓурга, Цонев Стојан, Пецанов 
Ице, Кандиќ Анета, Митева Нетка, Германова Вилма, 
Хаџиева Душка, Тренчевска Фида, Секулова Даница, 
Мадевски Блаже, Гогов Тони, Стојков Илчо, Николова 
Сузана, Божијанова Тинка, Стоилова Кева, Пиличев 
Трајко, Јанев Жан, Ристоманов Митко, Стоилов Кире, 
Велкова Марика, Илиевски Мирослав, Чивчиева Дани-
ца, Шопов Тони, Ристов Живко, Цветанова Дивна, Ри-
стов Никола, Вучков Ристо, Ајтов Митко, Јанакова Љу-
ба, Стоилова Нада, Трајков Ванчо, Ристески Богое, 
Златкова Димка, Лазаров Асен, Микова Верка, Самара-
кова Ката, Исева Љубинка, Минова Саве, Пападополус 
Михаил, Митев Горги, Делев Киро, Гошева Ленче, 
Танчев Киро, Партимов Костадин, Јанева Нада, Петров 
Слободан, Пројков Бранко, Бачовска Добрила, Вучкова 
Каљопа, Ивановски Димитар, Митров Иван, Станков 
Миле, Мирасчиева Зора, Митев Васил, Коцулова Рон-
ча, Чочкова Зора, Стојанов Кирил, Градошарлиев Ва-
ско, Ников Митко, Митев Миро, Мирасчиев Панче, Ри-
стов Панчо, Стојанов Благој, Митев Трајчо, Божинова 
Слободка, Митева Ленче, Настева Виолета, Петрова 
Кумјанија, Џонлага Марија, Илиева Ливанка, Манчев 
Митко, Попиванова Верка, Стоилов Ванчо, Божинова 
Зорка, Горгиева Павлина, Ристов Ацо, Стојанов Стојан, 
Бучев Горги, Тушев Петар, Бучев Горги, Костов Ми-
тко, Бучев Душан, Мешев Владимир, Глигоров Живо-
рад, Димитров Ванчо, Стојанова Лора, Милчева Дани-
ца, Николова Мирјана, Китанов Ванчо, Вучков Драги, 
Алексов Борис, Ризов Методија, Голев Ристо, Мечева 
Елица, Костадински Лубен, Стоилова Ката, Димитрова 
Рајна, Милчев Иван, Стојанов Панде, Јанева Јадранка, 
Зафиров Томе, Кирова Ленче, Стаменова Нада, Кита-
нова Добрица, Козаров Зоран, Петрова Зорка, Ангелов 
Андреја, Мирчев Ванчо, Петров Владо, Крстева Софче, 
Бучева Василка, Мешев Атанас, Стоилов Горги, Цеков 
Драган, Ангелов Стоил, Атанасова Славица и Илиева 
Анче, како и на стечајните доверители чии побарувања 
ќе бидат дополнително утврдени. 
Заради намирувањето на долгот на стечајниот 

должник �Југопромет-Прехрана�ДООЕЛ Струмица, 
према АД за телекомуникации �Македонски телекому-
никации� во износ од 69.289,00 денари кој претставува 
трошок на стечајната постапка на доверителот на сте-
чајната постапка АД за телеком. Македонски телеко-
муникации  РЦ Струмица, му се отстапуваат телефон-
ските линии на телефонските броеви чие корисничко 
право досега беше на должникот �Југопромет-Прехра-
на� ДООЕЛ Струмица - во стечај и тоа: тел. бр. 321-
466, 323-478, 325-311, 353-995, 355-503, 321-929, 325-
271, 351-318, 355-419 и 421-274. 
Примерок од ова решение да се објави во �Службен 

весник на РМ�. 
По правосилноста на ова решение, должникот да 

биде бришан од трговскиот регистар кој се води при 
Основниот суд во Штип. 
Од Основниот суд во Струмица.                     (25391) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 

40/2002 од 11.09.2002 година, над Трговското друштво 
за производство, трговија, угостителство и услуги �АГ-
РОМ� Душан и Миле ДОО увоз-извоз од Тетово, со 

жиро сметка 41500-601-24235 и регистарска влошка 
02017663-3-03-000, отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (25389) 

___________ 
 
Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 

34/2002 од 01.07.2002 година, над Производното, тр-
говско и услужно претпријатие �МО-5� ДОО експорт-
импорт од Тетово со жиро сметка 41500-601-41640 и 
регистарска влошка 1-52202-0-0-0, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Тетово.                          (25390) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 362/2002 година од 
18.09.2002 година отворена е стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
�Е ДЕВИАЛ� увоз-извоз ц.о. Скопје со седиште на ул. 
�Франц Прешерн� бр. 113 со жиро сметка 40120-601-
56143 кај Агенцијата за блокирани сметки регистрира-
но под Срег. бр. 6788/90, влошка број 1-7409-0-0-0 од 
07.01.1991 година. 
За стечаен управник се определува Ацо Дамчев-

ски од Скопје, со живеалиште на ул. �Дрезденска� 
бр. 15/1-9. 
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена  да 

ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 
Се повикуваат должниковите должници своите 

обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник. 
Се закажува рочиште  на Собир на доверители за 

испитување  и утврдување на пријавените побарува-
ња и рочиште на Собрание на доверители на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник дове-
рителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на по-
стапката (извештајно рочиште) за ден 23.10.2002 го-
дина во 8.30 часот во соба бр. 72 во зградата на Апе-
лациониот суд во Скопје.  
Да се објави оглас на огласната табла во судот и 

во �Службен весник на РМ�.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25229) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 371/2002 година од 12.09.2002 годи-
на е отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија и услуги �ВАКОВ� Дуко и Кате-
рина ДОО експорт-импорт с. Трубарево, Скопје, ул. 
�Христијан Тодоровски Карпош� бр. 11, и жиро сметка 
200000014083325, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија и услуги �ВАКОВ Дуко и Катери-
на ДОО експорт-импорт с. Трубарево, Скопје, ул. 
�Христијан Тодоровски Карпош� бр. 11, и жиро сметка 
200000014083325 се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25249) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 123/2002 година од 12.09.2002 годи-
на е отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија, инженеринг и ус-
луги �АТРЕКС� Ана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. 
�Иво Рибар Лола� бр. 59/16, и жиро сметка 40100-601-
226238, и истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за производство, трговија, инженеринг и ус-
луги �АТРЕКС Ана ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. 
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�Иво Рибар Лола� бр. 59/16, и жиро сметка 40100-601-
226238, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25251) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 355/2002 година од 05.09.2002 годи-
на е отворената стечајна постапка над должникот 
Друштво за трговија на големо и мало �ТРЕТА НОВА 
Никола и други ДОО експорт-импорт-Скопје, ул. �Бла-
гоја Стефковски� бб, и жиро сметка 40110-601-22571, и 
истата не се спроведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за трговија на големо и мало �ТРЕТА НОВА� 
Никола и други ДОО експорт-импорт -Скопје, ул. 
�Благоја Стефковски� бб, и жиро сметка 40110-601-
22571, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25252) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 367/2002 година од 12.09.2002 годи-
на е отворената стечајна постапка над должникот При-
ватно претпријатие за производство и услуги �СТЕФО 
М� ПО увоз-извоз - Скопје, ул. �Алжирска� бр. 14, и 
жиро сметка 40120-601-132313, и истата не се спрове-
дува. 
Отворената стечајна постапка над должникот При-

ватно претпријатие за производство и услуги �СТЕФО 
М� ПО увоз-извоз - Скопје, ул. �Алжирска� бр. 14, и 
жиро сметка 40120-601-132313, се заклучува. 
Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 

огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25253) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 380/2002 од 18.09.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и угостителство 
�АНТИГОНА ПАРК� ДООЕЛ Скопје со седиште на 
ул. �Петар Поп Арсов� бр. 19/2-20 и жиро сметка 
200000033427938 при Стопанска банка а.д. Скопје, 
истата не се спроведува и се заклучува отворената сте-
чајна постапка над должникот Друштво за производс-
тво, трговија и угостителство �АНТИГОНА ПАРК� 
ДООЕЛ Скопје.  
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25337) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение I. Ст. бр. 363/2002 од 16.09.2002 година е 
отворената стечајна постапка над должникот Друштво 
за превоз, трговија и услуги �НК - 95� Неџбеин ДОО-
ЕЛ експорт-импорт-Скопје, ДТЦ Мавровка ламела бр. 
13 и жиро сметка 41500-601-52261, истата не се спро-
ведува. 
Отворената стечајна постапка над должникот 

Друштво за превоз, трговија и услуги �НК - 95� Неџбе-
ин ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје, ДТЦ Мавровка ла-
мела бр. 13 и жиро сметка 41500-601-52261, се заклу-
чува. 

Да се објави оглас во �Службен весник на РМ� и на 
огласната табла во судот. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25334) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Ст. бр. 370/2002 од 18.09.2002 
година, отворена е стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги �ЕКСП-
РЕС� ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. 
�Славеј Планина 118� бр. 45 и жиро сметка 41500-601-
87722 при Агенција за работа со блокирани сметки Те-
тово, истата не се спроведува и се заклучува отворена-
та стечајна постапка над должникот Друштво за произ-
водство, трговија и услуги �ЕКСПРЕС� ДОО експорт-
импорт Скопје.  

 По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25339) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 229/02 

од 17.09.2002 година, над Трговското друштво за транс-
порт, шпедиција, услуги и трговија увоз-извоз �Трансет� 
Николовска Јасминка ДООЕЛ Битола, со дејност превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај и жиро сметка 
500000000014092 при Стопанска банка АД Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (24918) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение II. Ст. бр. 394/2002 од 23.09.2002 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво за 
внатрешна и надворешна трговија и други услуги 
�БЛИК ИЛИЈА� ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. �Ја-
ни Лукровски� бр. 12/10, и жиро сметка бр. 40110-601-
93464, истата не се спроведува и се заклучува отворе-
ната стечајна постапка над должникот Друштво за вна-
трешна и надворешна трговија и други услуги �БЛИК 
ИЛИЈА� ДООЕЛ Скопје. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од регистарот на претпријатија при  овој суд. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје.               (25443) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 189/2002 година е отворена стечајна по-
стапка над Друштвото за производство, трговија и ус-
луги �Макби� Страшо ДООЕЛ увоз-извоз од Кратово, 
ул. �Гоце Делчев� бр. 54 со жиро сметка 
220601100273939 при Македонска банка АД Скопје и 
број 5100000100195-30 при КИБ АД Куманово и број 
на рег. влошка 02007780?-8-03-000 и Трег. бр. 7413/98 
од 19.01.1999 година на Основен суд Скопје  I - Скопје. 
Со истото решение согласно член 64  од ЗС поради 

немање на имот е заклучена стечајната постапка над 
горе наведениот стечаен должник. 
По правосилноста на решението Македонска банка 

АД Скопје и КИБ АД Куманово да извршат гаснење на 
жиро сметките на должникот, а Основниот суд Скопје  
I - Скопје да изврши бришење на должникот од тргов-
скиот регистар. 
Де се објави во �Службен весник на РМ� и на ог-

ласната табла во судот.   
Од Основниот суд во Куманово.                     (25459) 

___________ 
 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 166/02 од 06.09.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за про-
изводство, промет, такси превоз и услуги �СКИМ КОМ-
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ПАНИЈА КУМАНОВО� Виолета ДООЕЛ експорт-им-
порт Куманово, ул. �Тоде Мендол� бр. 2-а, се заклучува 
отворената стечајна постапка  над Друштвото за произ-
водство, промет, такси превоз и услуги �СКИМ КОМ-
ПАНИЈА КУМАНОВО� Виолета ДООЕЛ експорт-им-
порт Куманово, ул. �Тоде Мендол� бр. 2-а. 
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од трговскиот регистар што се води при Ос-
новниот суд Скопје  I - Скопје.  

 Од Основниот суд во Куманово.                    (25460) 
___________ 

 
Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-

ние Ст. бр. 126/02 од 12.06.2002 година е отворена сте-
чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство, трговија и услуги �Велетрговија-96� Ве-
лимир ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. �Иван Милу-
тиновиќ� бр. 19, со истото решение е заклучена стечај-
на постапка  над должникот Друштво за производство, 
трговија и услуги �Велетрговија-96� Велимир ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 19.  
По правосилноста на решението должникот да се 

избрише од трговскиот регистар што се води при Ос-
новниот суд Скопје  I - Скопје.  

 Од Основниот суд во Куманово.                    (25461) 
___________ 

 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 230/02 

од Битола над ТП �НЕАТ КОМЕРЦ� Ресен, со дејност 
стаклар и жиро сметка 200000263572 при Стопанска 
банка Скопје филијала Ресен, отвори стечајна постап-
ка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (25524) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 320/97 од 19.09.2002 година, 
заклучена е стечајната постапка над должникот ППТ 
�Љоч комерц� од Гостивар.   
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од регистарот при регистарското одделение на 
Основниот суд Скопје  I - Скопје.  
Од Основниот суд во Гостивар.                      (25525) 

___________ 
 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-

ние на овој суд Ст. бр. 41/2002 од 17.05.2002 година, 
отворена е стечајна постапка над должникот Колонијал 
�ДИ-ВИШНИ� ТП Мамути Зеќирија Абдулџевад од с. 
Градец-Неготино Полошко, но истата не се спроведува 
поради немање на имот, па отворената стечајна постап-
ка над должникот се заклучува. 
Од Основниот суд во Гостивар.                      (25526) 

___________ 
 
Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 190/02 

од 24.09.2002 година, над ДООЕЛ �ВЛИОМИ-КОМ-
ПАНИ� со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-
103001 при Агенцијата за работа со блокирани сметки, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (25694) 

___________ 
 
Основниот суд во Охрид, со решение Ст. бр. 

22/2002 од 11.09.2002 година, над стечајниот должник 
ДООЕЛ �Илинденски војводи Охрид� со седиште во 
Охрид на бул. �Туристичка� бр. 102-2/9 со бр. на жиро 
сметка 530-0001001594-66, што се води во �Охридска 
банка� Охрид, отвори стечајна постапка и истата не ја 
спроведе и ја заклучи поради немање на имот. 
По правосилноста на решението стечајниот долж-

ник да се брише од судскиот регистар при Основниот 
суд во Битола. 
Од Основниот суд во Охрид.                           (25696) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 228/02 
од 17.09.2002 година, над ДООЕЛ  Невен Битола со 
дејност фриз. и др. третмани и жиро сметка 500-2074-
13 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 
Од Основниот суд во Битола.                          (25941) 

___________ 
 
Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 7/96 од 

24.09.2002 година, го смени од должност стечајниот 
управник над стечајниот должник претпријатие МИ 
Брако - Браќа Кошулчеви Велес - Стојан Марковски 
дипл.економист од Скопје. 
За стечаен управник над стечајниот должник МИ 

Брако-Браќа Кошулчеви од Велес, се определува лице-
то Мите Страхилов дипл. економист од Велес, ул. �Ки-
ро Ќучук� бр. 44 А, со телефон бр. 043-234-587 и бр. 
070-265-275. 
Да се изврши примопредавање на должноста од 

сменетиот стечаен управник на ново определениот  
стечаен управник веднаш по приемот на решението. 
Приговорот не го одлага извршувањето на решението. 
Од Основниот суд во Велес.                            (25942) 

_______________________________________________ 
 

Л И К В И Д А Ц И И  
Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екн. од Тето-

во, ул. �Благоја Тоска� бр. 22, тел. 044/332-025, запи-
шан во Трговскиот регистар при Основен суд Скопје I - 
Скопје, со решение п. трег. бр. 4035/02 и влошка 
02031210?-8-01-000 од 19.07.2002 година, објавува де-
ка Друштвото за производство, трговија, угостителство 
и услуги ХИТ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. 
�Љ.Б.Пиш� бб, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 30 дена од последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24585) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 222/2002 од 30.07.2002 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало �ЛИРИЈА-
КОМЕРЦ� експорт-импорт ДОО Тетово, ул. �Горна 
Чаршија� бр. 62, со жиро сметка број 41500-601-28923. 
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-

ски од Тетово со стан на ул. �Благоја Тоска� бр. 222. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24586) 

___________ 
 
 Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 28/2002 од 4.03.2002 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги �МИЈАК-МАГНАТ� 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. �Тајмишка� бр. 5б 
од Скопје, со жиро сметка 40110-601-205741. 
За ликвидатор се определува лицето Коловски Теодо-

сија од Скопје,  со стан на ул. �Малина Попиванова� бр. 21. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24790) 
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Ликвидаторот Мирјана Никола Филипче од Скопје, 

ул. �Питу Гули� бр. 53, објавува дека со решение 
П.трег. бр. 3942/02 од 09.07.2002 на Основен суд Скоп-
је I - Скопје и регистарска влошка 02002525?-8-09-000, 
отворена е ликвидациона постапка над должникот 
Приватна здравствена организација-ординација по оп-
шта медицина и лабораторија ИНФЕКТА, Мирјана Ни-
кола Филипче ДООЕЛ Скопје, Општина Карпош, ул. 
�Џумајска� бр. 38, со жиро сметка 280-0000000245-10 
Алфа Банка АД Скопје и ЕДБ. 4030998341036. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�,  нај-
доцна во рок од 30 дена од последното објавување. 
Од ликвидаторот.                                              (24806) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип објавува дека со решение 

Л. бр. 134/02 од 6.09.2002 година се отвора ликвидаци-
она постапка поднесена од Претпријатие за трговија и 
сервисни услуги увоз-извоз п.о. Кондор промет Штип, 
но истата не се спроведува бидејќи должникот не рас-
полага со имот за покривање на трошоците во постап-
ката. 
Ликвидационата постапка над Претпријатие за тр-

говија и сервисни услуги увоз-извоз п.о. Кондор про-
мет Штип се заклучува. 
По правосилноста на решението ликвидациониот 

должник да се брише од трговскиот регистар при овој 
суд. 
Од Основниот суд во Штип.                       (24836) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л. бр. 425/2001 од 26.03.2002 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за трговија на големо и мало �Б и Ч - 
Промет� ДОО увоз извоз - Скопје, со седиште на ул. 
�Никола Карев� бр. 51/1 и ж-сметка 40110-601-202477. 
За ликвидатор се определува лицето Атанасовска 

Љубинка од Скопје, ул. �Никола Карев� бр. 51/1. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ � до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на послед-
ната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24847) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I Л. бр. 505/2000 од 05.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за водење книговодство, проектирање, 
изработка на техничка документација �1 КНИГО-
ВОДСТВЕНО БИРО� од Скопје, ул. �Ј. Сандански� бр. 
22/II-18 од Скопје со жиро сметка 40100-601-64521. 
За ликвидатор се определува лицето Каме Кузма-

новска од Скопје, со стан на ул. �Ј. Сандански� бр. 
22/II-18. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24876) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. 

�Октомвриска револуција� бр. 52/3, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I -  Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 4468/2002 од 04.07.2002 годи-
на, објавува дека Друштвото за надворешен и внатре-

шен промет на големо и мало ХИТ Хакик ДООЕЛ - Ку-
маново, ул. �Доне Божинов� бр. 43, со жиро сметка 
број: 510-0000001776-19, депонент К.И.Б. АД - Кума-
ново, е во ликвидација. Телефони за контакт: 031/413-
464, 070 539 118. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24919) 

___________ 
 
Ликвидаторот Бајрами Авни од Куманово, ул. 

�Октомвриска револуција� бр. 52/3, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот суд Скопје I -  Скопје, 
со решение П. Трег. бр. 3568/2002 од 04.07.2002 годи-
на, објавува дека Друштвото за трговија, туризам и ус-
луги ЈЕТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт импорт - 
с. Лојане, Липково, и жиро сметка број: 40900-601-
36152, е во ликвидација. Тел. за контакт: 031/413-464, 
070 539 118. 
Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 

должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот во �Службен вес-
ник на РМ� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (24920) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II Л. бр. 208/0202 од 9.07.02 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и ус-
луги �МАЕКС� ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. �Владимир 
Комаров� бр. 20/4, со жиро сметка 40100-601-61423. 
За ликвидатор се определува лицето Арминовски Ми-

то од Скопје, со стан на ул. �Петар Манџуков� бр. 23 б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25191) 

___________ 
 
Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ од Радовиш, ул. 

�Вардарска� бр. 25, запишана како ликвидатор под П. 
Трег. бр. 840/02 во трговскиот регистар при Основниот 
суд во Штип, објавува дека Друштвото за трговија и услу-
ги увоз-извоз Алиса Буов Александар и др. јтд. Радовиш, 
ул. �Лисец� бр. 2, со број на жиро сметка 41310-601-
48407, отворена при ЗПП Радовиш, е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ� до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а 
најдоцна во рок од 15 дена од последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (24384) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

478/2002 од 23.07.2002 година, во регистарска влошка 
бр. 03008047?-1-09-000, го запиша во трговскиот реги-
стар уписот на ликвидатор на Друштвото за трговија и 
угостителство Манор Илиев Марјанчо и др. јтд. Вини-
ца, ул. �Крушевска Република� бр. 44. 
Се брише: Илиев Марјанчо застапник на друштвото 

со стан на ул. �Крушевска Република� бр. 44 во Вини-
ца со неограничени овластувања во застапувањето во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет. 
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Се запишува: ликвидатор Весна Милева од Штип, 

ул. �Пиринска� бр. 57. 
Пречистен текст: Весна Милева - ликвидатор со не-

ограничени овластувања и застапник во надворешно-
трговскиот промет. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25231) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

690/02 од 15.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 
03002874?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ликвидатор на Друштвото за производство и 
трговија Алмако јтд, Дарко Шехтански и др. извоз-увоз 
Делчево, бул. �Македонија� бб. 
Се брише: Дарко Шехтански од Делчево, ул. �4-ти 

Јули� бр. 7, управител без ограничување и застапник во 
надворешнотрговскиот промет. 
Се запишува: ликвидатор Весна Милева, ул. �Пи-

ринска� бр. 57, Штип. 
Пречистен текст: Весна Милева - ликвидатор со нео-

граничени овластувања и застапник во надворешнотргов-
скиот промет, која живее на ул. �Пиринска� бр. 57, Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25232) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

584/02 од 18.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 
03006228?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на одлуката за именување на ликвидатор на 
Друштвото за производство, трговија и услуги Брако 
дооел Штип, ул. �Борко Талев� бр. 60, Штип. 
За ликвидатор на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги Брако дооел Штип се именува Мишева 
Ленче. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25233) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

686/2002 од 18.07.2002 година, во регистарска влошка 
бр. 03008623?-8-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар именувањето на ликвидатор на Друштвото за про-
изводство, трговија, услуги и увоз извоз Колин Комерц 
дооел Штип, ул. �Енгелсова� бр. 7/14. 
За ликвидатор на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги и увоз извоз Колин Комерц дооел Штип 
се именува управителот Николова Лидија од Штип, ул. 
�Енгелсова� бр. 7/14. 
Ликвидаторот ќе го застапува друштвото без огра-

ничувања. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25234) 

___________ 
 
Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 

692/02 од 18.07.2002 година, во регистарска влошка бр. 
03001824?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ликвидатор на Друштвото за производство, 
трговија и угостителство Поли дооел Славе извоз-увоз 
Македонска Каменица, ул. �Маршал Тито� бр. 18. 
Се брише: Славе Коцевски од Македонска Камени-

ца, ул. �Првомајска� бр. 1/6 - управител со неограниче-
ни овластувања и застапник во надворешнотрговскиот 
промет. 
Се запишува: ликвидаторот Весна Милева со нео-

граничени овластувања и застапување во надворешно-
трговскиот промет. 
Пречистен текст: Весна Милева - ликвидатор со нео-

граничени  овластувања  и  застапување  во  надворешно-
трговскиот промет, ул. �Пиринска� бр. 57, Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25235) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 194/02 година од 27.06.02 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-

жникот Претпријатие во приватна сопственост за трго-
вија �ГЕРПОРТ� ДОО од Скопје, ул. �Никола Мале-
шевски� бр. 39/1-1, со жиро сметка 40100-601-373278. 
За ликвидатор се определува лицето Китановски Тихо-

мир од Скопје, со стан на ул. �Симче Настевски� бр. 35б. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од де-
нот на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25608) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 192/02 година од 27.06.02 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Претпријатие за внатрешен и надворешен про-
мет и производство увоз-извоз �ТЕА КОМЕРЦ� ЦО од 
Скопје, ул. �24� бр. 20 с. Вучидол, со жиро сметка 
40120-601-140616. 
За ликвидатор се определува лицето Ратко Брњар-

чевски од Скопје, со стан на ул. �24� бр. 20 с. Вучидол. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25613) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд II. Л. бр. 212/02 година од 15.07.02 
година, е отворена ликвидациона постапка над дол-
жникот Претпријатие за градежни услуги и трговија 
�ИГЕМОНТ� ЦО увоз-извоз, станица Зелениково - 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-277904. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

ковски од Скопје, со стан на бул. �АВНОЈ� бр. 72/2-а. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.              (25640) 

___________ 
 
Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. 

�АВНОЈ� бр. 68/4 со тел: 454-808, запишан во судскиот 
регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
ние П. Трег. бр. 3559/2002, објавува дека Трговското 
друштво на големо и мало увоз-извоз МАК СИРОВИ-
НА Маријан ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 
40100-601-35753 отворена при Агенција за блокирани 
сметки е во ликвидација. 
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија�, до ликвидаторот со пријава во два при-
мерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од пос-
ледната објава. 
Од ликвидаторот.                                             (25675) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Јордан Наумовски од Скопје, 

ул. �Мите Богоевски� бр. 62, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П. трег. бр. 4304/02, објавува дека  Друштвото 
за градежништво, транспорт, производство, промет и 
услуги КАЕЛ КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје и со број на жиро сметка 360016010023576 
отворена при Поштенска банка А.Д. Скопје  е во лик-
видација.  
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 30 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25450) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Мирјана Тодоровска од Валан-

дово, ул. �Моша Пијаде� бр. 1, запишан во судски-
от регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со 
решение П. Трег. 4048/2002, објавува дека  Друштвото 
за производство, трговија и услуги ЕЛГОТ Мирјана 
ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, ул. �Моша Пијаде� бр. 
1 со жиро сметка бр. 220451100112393 отворена при 
Македонска банка  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна  во рок од 3 (три) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25456) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Петар Трбојевиќ од с. Јосифо-

во-Валандово, запишан во судскиот регистар при Ос-
новниот  суд Скопје I - Скопје, со решение Л. бр. 
164/2002 од 27.06.2002 година, објавува дека  Претпри-
јатието за транспорт и трговија на големо и мало ТР-
БО-ТРАНС ДОО извоз-увоз с. Јосифово-Валандово со 
жиро сметка бр. 41301-601-11849 пренесена во Агенци-
јата за работа со блокирани сметки на учесниците во 
платниот промет Скопје - филијала Струмица е во лик-
видација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна  во рок од 3 (три) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25455) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Данче Поцкова од Гевгелија, 

ул. �Иво Лола Рибар� бр. 5, запишан во судскиот 
регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, со ре-
шение П.Трег. 4227/2002 од 05.09.2002 година, објаву-
ва дека  Друштвото за трговија и услуги ПОЦКА-
КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, ул. 
�Иво Лола Рибар� бр. 5, со жиро сметка бр. 
200000034568464 отворена при Стопанска банка фили-
јала Гевгелија е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна  во рок од 3 (три) месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25454) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Радмила Ивановска од Скопје, 

ул. �Трифун Хаџи Јанев� бр. 7/4-3, запишан во суд-
скиот регистар при Основниот  суд Скопје I - Скопје, 
со решение П.Трег. бр. 3695/2002 од 26.06.2002 година  
објавува дека Друштвото за инженеринг, промет и ус-
луги ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. �Трифун 
Хаџи Јанев� бр. 7/4-3 и со број на жиро сметка 
300000000216734 отворена при Комерцијална банка 
филијала во Скопје  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до лик-
видаторот со пријава во два примерока со докази, а нај-
доцна  во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25453) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд I. Л.бр. 139/2002 од 02.07.2002 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија на големо и 
мало �МАЦ КОМЕРЦ 93 ДОО увоз-извоз - Скопје, с. 
Кадино Село и жиро сметка 40110-601-229037. 
За ликвидатор се определува Алексиќ Срѓан од 

Скопје, ул. �Железничка� бр. 30.  
Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали 

не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува 
дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги 
повикува доверителите да ги пријават своите побарува-
ња во рок кој не може да биде подолг од три месеци од 
денот на последната објава. 

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (25457) 
___________ 

 
Ликвидаторот  Илија Ристески од Скопје, ул. �Вол-

гоградска� бр. 4-3/4, запишан во судскиот регистар при 
Основниот  суд Скопје I - Скопје како регистарски суд, 
со решение П. Трег. бр. 3064/2002, објавува дека  Друш-
твото за трговија на големо и мало �ИЛГО-КОМЕРЦ 
Илија� ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. �Ѓорѓи Ан-
дреевиќ Кун� бр. 26 а, со жиро сметка 300-1050061 во 
Комерцијална банка АД Скопје,  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 3 месеци од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25466) 

___________ 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд I. Л.бр. 161/2002 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие  
за производство, промет и услуги �ВЕНИ АГ� ДОО 
експорт-импорт Неготино с. Добри Дол - Гостивар, со 
жиро сметка 41510-601-54432. 
За ликвидатор се определува лицето Манојловски 

Ќире од Гостивар, ул. �Живко Брајковски� бр. 69.  
Се повикуваат доверителите  на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на Република 
Македонија� до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава.  

 Од Основниот суд Скопје I - Скопје.             (25527) 
___________ 

 
Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 171/02 

од 19.09.2002 година, отвори ликвидациона постапка 
над Претпријатието за трговија на големо и мало во 
приватна сопственост �Јасика� п.о.Штип и истата пора-
ди немање на имот се заклучува. 
По правосилноста на решението должникот да се 

брише од судскиот регистар што се води при Основни-
от суд во Штип. 
Од Основниот суд во Штип.                            (25528) 

___________ 
 
Ликвидаторот  Балова Снежана од Штип, ул. 

�Кочо Рацин� бр. 2, Штип запишан во судскиот ре-
гистар при Основниот  суд во Штип, со решение П. 
трег. бр. 842/02, објавува дека  Друштвото за трговија, 
услуги и угостителство Натура Еуро-С ДОО Штип и со  
број на жиро сметка 220481100233302 отворена при 
Македонска банка  е во ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25591) 
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Ликвидаторот  Балова Снежана дипл. екк. од 

Штип, ул. �Кочо Рацин� бр. 2, Штип запишан во 
судскиот регистар при Основниот  суд во Штип, со ре-
шение П. трег. бр. 667/02, објавува дека  Јавното тргов-
ско друштво за трговија и услуги Сарај-99 Блашка На-
кашева и др. јтд увоз-извоз Кочани со  број на жиро 
сметка 40400-601-41726 отворена при ЗПП Штип  е во 
ликвидација.  
Се повикуваат доверителите на должникот да ги 

пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во �Службен весник на РМ�, до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а 
најдоцна  во рок од 15 дена од последната објава. 
Од ликвидаторот.                                              (25592) 

_______________________________________________ 
 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Пепелиште, парцела број 1329 во место вика-
но �Врежот� нива со површина од 1100 м2 во Катастар-
ска општина Пепелиште, сопственост на Нечев Петре 
од Велес, ул. �А.Шурков� бр. 41. Цена на продажба  
10.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (25385) 

___________ 
 
Се продава пасиште построено на КП бр. 840/3-8 на 

м.в. �Лозје� пасиште од 3-та класа со површина од 363 
м2 заведено во Пл. бр. 978 за КО Здуње сопственост на 
Јовческа вд. Петре Дулберка и Јовчески Петре Ѓорѓи 
од с. Здуње-Гостивар за цена  од 600.000,00 денари.  
Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 

земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот  во �Службен весник на Ре-
публика Македонија� писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство.  
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Филип Трифуновски, ул. �Браќа Ѓиноски� 
бр. 73, Гостивар.                                                      (25386) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште  и тоа цела КП  

бр. 1-20/3 нива од 4 класа на м.в. �Ќерамидница� во по-
вршина од 400 м2 запишана во ПЛ бр. 902 за КО Бело-
виште сопственост на Спасеноски Ѓорѓе Трифе од с. 
Беловиште за купопродажна цена од 55.000,00 денари.   
Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 

Законот за земјоделското земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, (заедничките сопственици, сосопствениците и 
соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во �Службен весник на РМ �, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 

до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј. �Брат-
ство� бр. 5-А.                                                           (25387) 

___________ 
 
Сопственикот Путовиќ Радислав од Скопје, ул. Ѓоре 

Ѓорески� бр. 15, својата недвижност - лозје 4 класа во 
површина 5.114 м2 во м.в. �Мачковец� на КП 4774/1 КО 
Кучевиште по ПЛ 2118, го продава за 30,00 денари 1 м2.   

Се повикуваат   сопствениците на граничните парцели  
чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
�Службен весник на РМ �, писмено да се изјаснат за пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 

до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје, 
ул. �2 Македонска Бригада� бр. 54.                      (25465) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 

општина Неготино-вон, парцела број 1149/3 во место 
викано �Криволачко� нива со површина од 4202 м2 во 
Катастарска општина Неготино-вон. Сопственост на 
Исмаилова Станка од Кавадарци, ул. �Кочо Рацин� бр. 
41 и Станкова Елеонора од Неготино, ул. �Никола Пе-
тров� бр. 7. Цена на продажба  60.000,00 денари. 
Се повикуваат  заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на огласот во �Службен весник на Република Македо-
нија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат 

до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. �Маршал Ти-
то� бр. 138.                                                               (25534) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште во: КО Паликура, 

КП бр. 205 дел 2, план 003, скица 028 м.в. �Маркова 
Лака� култура - нива, класа 2 со вкупна површина од 
2.926 м2, во сопственост на Методи Темелков од Кава-
дарци, евидентирано во Имотен лист бр. 241 издаден 
од Државен завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, за цена од 20,00 денари 
за 1 м2.   
Се повикуваат сопствениците,  заедничките сопстве-

ници, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето  кое што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во �Службен весник на 
Република Македонија�, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Ристо Самарџиев, ул. �Блажо Алексов� бб, 
Кавадарци.                                                               (25535) 

___________ 
 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/7 (една 

седмина) идеален дел од: КП 742/2, план 4, скица 11, 
викано место �Црничиње�, култура нива, класа 3, со 
површина од 3218 м2, запишана во поседовен лист бр. 
835 за КО Бардовци сопственост на Стојановски Мла-
ден, Стојановски Војо и Стојановски Трајан за вкупна 
цена од 350.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на предимство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Златко Николовски, бул. �Партизански 
одреди� бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје.         (25559) 

___________ 
 
Се продава идеална 1/3 (една третина) од земјодел-

ско земјиште: КП 530, план 5, скица 7, во м.в. �Село�, 
нива, класа 3, површина од - 1346 м2, КП 530, план 5, 
скица 7, во м.в. �Село�, под објект, површина - 54 м2, 
КП 531, план 5, скица 7, во м.в. �Село�, двор - 500м2, 
КП 531, план 5, скица 7, во м.в. �Село�, нива, класа 3, 
површина - 95 м2, КП 531, план 5, скица 7, во м.в. �Се-
ло�, под објект, површина - 94 м2, КП 720/2, во м.в. 
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�Маркова страна�, нива, класа 5, површина - 11003 м2, 
КП 1464/1, план 9, скица 21, во м.в. �Ловчен�, нива, 
класа 4, површина - 9790 м2, сите заведени во Поседо-
вен лист бр. 159 за КО Тромеѓа, на име на Лексиќ 
Бранко од Трговиште, купопродажна цена од 30 денари 
по метар квадратен, земјиште под објект, двор, под об-
јект, цена по договор. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-

твениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавување на огласот во �Службен весник  на Репуб-
лика Македонија�, писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до Алексиќ Бранко, ул. �Краља Петра I� бр. 75, 17525 
Трговиште, Србија, СР Југославија.                     (25606) 

___________ 
 
Се продава недвижен имот - пасиште, 5-та класа со 

вкупна површина од 158 м2, што се наоѓа на КП 254/3, 
пасиште од 5-та класа со површина од 305 м2, што се 
наоѓа на КП 254/6, пасиште од 5-та класа со површина 
од 127 м2, што се наоѓа на КП 254/10 и нива 6-та класа 
со површина од 600 м2, што се наоѓа на КП 255/1, м.в. 
�Буртурес� КО Горно Соње, сопственост на Круме 
Мојсов од Скопје. 
Се повикуваат сопствениците на парцелите што 

граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во �Службен весник 
на Република Македонија�, доколку се заинтересирани 
да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 
Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 

губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. �Иван 
Козаров� бр. 24, локал 23 (ДТЦ �Стара Рампа�). 

                                                                            (25616) 
_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 
Пасош бр. 1351090 издаден од СВР-Тетово на име 
Ферати Мемет, с. Одри, Тетово.                      (25533) 
Пасош бр. 0130797 издаден од СВР-Скопје на име 
Мариќ Марија, Скопје.                                     (25540) 
Пасош бр. 1328696/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ибраими Енис, ул. "Марко Крале" бр. 26-б, Скопје.   

                                                                 (25541) 
Пасош бр. 1257770 издаден од СВР-Скопје на име 
Брзанов Борче, ул. "К. Новаковиќ" бр. 44/2-2, Скопје.
                                                                   (25543) 
Пасош бр. 534973/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Стаменковска Пелагија, ул. "Народен Фронт" бр. 23/5-
13, Скопје.                                                   (25572) 
Пасош бр. 533246/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Стаменковски Ристо, ул. "Народен Фронт" бр. 23/5-13, 
Скопје.                                                     (25574) 
Пасош бр. 1483426 на име Арун Бејтулаи, с. Челопек, 
Тетово.                                                      (25583) 
Пасош бр. 1468525 на име Стојчева Весна, с. Мокри-
ево бр. 218, Струмица.                        (25585) 
Пасош бр. 954737/96 издаден од СВР-Скопје на име 
Василевски Марјан, ул. "Ѓ. Сугаре" бр. 8/6-6, Скопје.    

                                                                 (25588) 
Пасош бр. 1296455/99 издаден од СВР-Куманово на 
име Сефедин Реџепи, ул. "Х. Карпош" бр. 32, Ку-
маново.                                                       (25589) 

Пасош бр. 1274338/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ризвановиќ Фадиљ, с. Батинци 109,Скопје.        (25593) 
Пасош бр. 1255373 издаден од СВР-Гостивар на име 
Абдули Јахи, с. Чегране, Тетово.          (25602) 
Пасош бр. 391849/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Руфки Рамадани, с. Дворце, Скопје.       (25611) 
Пасош бр. 484082/94 издаден од СВР-Скопје на име 
Северџан Расим, ул."Виетнамска" бр.10-б, Скопје. 

                                                                    (25615) 
Пасош бр. 1349139 издаден од СВР-Тетово на име 
Сулејмани Валидин, с. Боговиње, Тетово.           (25620) 
Пасош бр. 1341659/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Муртезани Авдилџемил, С. Групчин, Тетово. 

                                                                   (25637) 
Пасош бр. 1294351 издаден од СВР-Скопје на име 
Незир Османи, с. Кожле, Скопје.         (25638) 
Пасош бр. 1702880 издаден од СВР-Тетово на име 
Ислами Африм, с. Селце, Тетово.           (25663) 
Пасош бр. 1334969 на име Јованов Гоце, с. Калуѓе-
рица, Радовиш.                                       (25665) 
Пасош бр. 844466 на име Аризанов Митко, с. Драже-
во бр. 100, Струмица.                                     (25667) 
Пасош бр. 106720 на име Никола Видиновски, ул. 

"Солунска" бр. 63, Битола.                      (25670) 
Пасош бр. 1389201 на име Зубери Линдона, Струга.

                                                                    (25671) 
Пасош бр. 0052034 на име Попоски Горан, Струга. 
                                                                    (25672) 
Пасош бр. 1402121 на име Џафери Фатмира, ул. "Г. 
Делчев" бр. 90, Гостивар.                       (25673) 
Пасош бр. 737062 на име Асани Фаредин, с. Јажинце, 
Тетово.                                                      (25676) 
Пасош бр. 1042555 издаден од СВР-Тетово на име 
Мухамед Јусуфи, с. Палатица, Тетово.       (25679) 
Пасош бр. 1732699 на име Ѓорѓиевски Горан, ул. "М. 
Тито" бб, Делчево.                                        (25584) 
Пасош бр. 1555635/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Мехмедовиќ Кимета, с. Оризари, Велес.       (25703) 
Пасош бр. 1284612/99 издаден од СВР-Тетово на име 
Земри Саити, с. Стримница, Тетово.             (25706) 
Пасош бр. 0002098/01 издаден од Министерство за 
надворешни рабори-Скопје на име Чагоровиќ Виолета, 
ул. "С. Настевски" бр. 11-а, Скопје.            (25716) 
Пасош бр. 1663707/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Атанасовски Никола, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 23/4-4, 
Скопје.                                                      (25719) 
Пасош бр. 1570256/01 издаден од СВР-Тетово на име 
Иљоски Звонко, с. Теарце, Тетово.           (25738) 
Пасош бр. 250725/94 издаден од СВР-Тетово на име 
Араман Шерифе, ул. "153" бр. 6, Тетово.            (25743) 
Пасош бр. 1230494/99 издаден од СВР-Скопје на име 
Ацковски Панче, ул. "П. Манџуков" бр.1, Скопје. 

                                                                   (25744) 
Пасош бр. 1706967 издаден од СВР-Тетово на име 
Сали Рамиз, ул. "Браќа Симовски" бр. 30,Тетово. 

                                                                   (25830) 
Пасош бр. 157356 издаден од СВР-Скопје на име Ја-
купи Ајтен, ул. "Места" бр. 24, Скопје.       (25869) 
Пасош бр. 1578755 на име Трајкоски Рубинчо, ул. "В. 
Влаховиќ", Прилеп.                                     (25875) 
Пасош бр. 1409387 на име Исмаили Везир, с. Шум, 
Струга.                                                                    (25879) 
Пасош бр.1360570 на име Војнеска Магдалена, ул. 

"М. Јорданоски" бр. 165-А, Охрид.            (25880) 
Пасош бр. 1262529 на име Арифи Миљазим, ул. 

"Влашки Пат" бр. 96, Кичево.                                (25881) 



1 октомври 2002 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 75 - Стр. 25 
 
Пасош бр. 1337777 на име Матевски Цветан, с. Вра-
нештица, Кичево.                                         (25883) 
Пасош бр. 1525246 на име Димитров Васко, ул. 

"Сремски Фронт" бр. 27/8, Штип.          (25885) 
Пасош бр. 805335 на име Венцо Гаврилов, с. Зрнов-
ци, Кочани.                                                    (25887) 
Пасош бр. 031662 издаден од СВР-Скопје на име Ав-
рамовски Драги, ул. "Кавалска" бр. 18, Скопје. 

                                                                    (25898) 
Пасош бр. 1644743/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Буњамин Шабани, с. Студеничани,Скопје.          (25899) 
Пасош бр. 934466 на име Фарук Јусуфовски, с. Но-
рово, Крушево.                                                        (16852) 
Пасош бр. 1015181/97 издаден од СВР-Скопје на име 
Лазаровски Борче, ул. "Ѓ. Димитров" бр. 21/1- 12, 
Скопје.                                                                   (25972) 
Пасош бр. 1086478 издаден од СВР-Скопје на име 
Фаик Бахтијари, ул. "В. С. Бато" бр.41/88, Скопје. 

                                                                    (25974) 
Пасош бр. 1091620 издаден од СВР-Тетово на име 
Илир Ибраими, с. Боговиње, Тетово.       (25978) 
Пасош бр. 1434111 издаден од СВР-Скопје на име 
Валканов Дарко, ул. "Ж. Зрењанин" бр.80-б, Скопје. 

                                                                    (25985) 
Пасош бр. 0598735 издаден од СВР-Скопје на име 
Стојановски Трајан, ул. "П. Кашев" бр. 7, Скопје. 

                                                                    (25987) 
Пасош бр. 1354665/00 издаден од СВР-Скопје на име 
Џеват Селмани, ул. "147" бр. 12, Скопје.             (25991) 
Пасош бр. 1771767 издаден од СВР-Скопје на име 
Влатко Донев, с. Волково ул. "26" бр. 34/1, Скопје. 

                                                                    (25995) 
Пасош бр. 811218 издаден од ОВР-Валандово на име 
Карамучев Мирчо, Валандово.                       (25997) 
Пасош бр. 0821998 издаден од СВР-Скопје на име Ле 
Фи Фи, ул. Ф. Розман 2 а, Скопје.                       (25998) 
Пасош бр. 1136941 издаден од СВР-Тетово на име 
Амети Амир, ул. "Б. Тоска" бр. 125, Тетово.       (26000) 
Пасош бр. 1400059/02 издаден од СВР-Тетово на име 
Амити Раиф, с. Копаница, Тетово.                       (26004) 
Пасош бр. 1099011/98 издаден од СВР-Скопје на име 
Ле Адам Лин, ул. "Ф. Розман" бр. 2-а, Скопје. 

                                                                    (26007) 
Пасош бр.33618/93 издаден од СВР-Скопје на име 
Бруно Котевски, ул. "К. Новаковиќ" бр. 50/3-6, Скопје.
                                                                    (26025) 
Пасош бр. 0915637 на име Хаџиевска Љиљана, ул. 

"Ружа Делчева" бр. 50/11, Битола.                       (26043) 
Пасош бр. 1014100 на име Петров Петре, ул. "Ѓ. Са-
лај" бр. 15-3-4, Кавадарци.                                     (26044) 
Пасош бр. 1546547 на име Хајроски Захир, ул. 

"М.Тито" бр. 449, Кавадарци.                              
Чекови од тековна сметка бр. 13652405 со бр. 0012-

001763665 издадени од Комерцијална банка на име 
Спасовска Благица, Скопје.                      (25560) 
Чекови од тековна сметка бр. 439642 со бр. 896468, 

896469 и бр. 896470 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Стојановски Борис, Скопје.    (25590) 
Чекови од тековна сметка бр. 14341464 од бр. 6171-

068 до 6171072 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Николовски Саша,Скопје.             (25601) 
Чек од тековна сметка бр.3094862 со бр. 0001005-

815402 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Стојановиќ Владанка, Скопје.                       (25705) 
Чекови од тековна сметка бр. 14509461 од бр. 6004-

459 до бр. 6004464 и бр. 513259, 523740,1695272, 1695-

273, 1695274, 1695276, 1695277 издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Калиновска Милена, 
Скопје.                                                                    (25707) 
Чекови од тековна сметка бр. 14494410 од бр. 62166-

36 до бр. 6216639 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тошевски Александар, Скопје.     (25710) 
Чекови од тековна сметка бр. 203082639 од бр. 795-

644 до бр. 795647 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Трајкова Јованка, Скопје.             (25959) 
Чекови од тековна сметка бр. 13738372 од бр. 6445-

225 до бр. 6445232 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Атанас Николов,Скопје.         (25980) 
Чекови од тековна сметка бр. 13304/89 од бр. 145343 
до бр. 145352 издадени од Македонска банка АД 
Скопје на име Филиповска Ангелина, Скопје.    (25984) 
Работна книшка на име Идризи Африм, Скопје. 
                                                                   (25519) 
Работна книшка на име Идризи Ајсељ, Скопје. 
                                                                   (25520) 
Работна книшка на име Божинов Јане, Скопје. 
                                                                    (25523) 
Работна книшка на име Сашо Симиќ,Скопје. 25536 
Работна книшка на име Круези Шпејтим, Скопје. 
                                                                    (25537) 
Работна книшка на име Томислав Ристов, Скопје. 
                                                                   (25539) 
Работна книшка на име Митре Петкоски, с. Лескоец, 
Охрид.                                                      (25542) 
Работна книшка на име Идризоски Уриме, ул. "Бис-
трица" бр. 9, Охрид.                        (25544) 
Работна книшка на име Идризовски Рамадан, с. Зе-
лениково, Скопје.                                     (25547) 
Работна книшка на име Јакимовски Емил, ул. "Д. Бо-
жинов" бр. 16, Куманово.                           (25554) 
Работна книшка на име Кипријановски Игор, с. Ам-
забегово, Св. Николе.                        (25556) 
Работна книшка на име Марушка Јанкова, ул. "5- ти 
Конгрес" бр. 29, Штип.                                    (25562) 
Работна книшка на име Читкушев Кирил, ул. "Прво-
мајска" бр. 2, Штип.                           (25564) 
Работна книшка на име Николовски Борис, с. Теово, 
Велес.                                                      (25573) 
Работна книшка на име Пајазити Идриз, Скопје. 
                                                                    (25598) 
Работна книшка на име Касами Нехад, Скопје. 
                                                                    (25599) 
Работна книшка на име Адем Ќаил, Скопје.     (25605) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Ленче, Скопје. 
                                                                   (25612) 
Работна книшка на име Орце Ангеловски, Крива Па-
ланка.                                                      (25618) 
Работна книшка на име Афродита Абедин, Куманово.

                                                                   (25622) 
Работна книшка на име Цацев Војчо,Кочани.  (25628) 
Работна книшка на име Божиновски Миле, Кочани.

                                                                   (25629) 
Работна книшка на име Јованов Бојанчо, Радовиш.   

                                                                  (25639) 
Работна книшка на име Упчев Петар, Стар Дој-ран, 
Гевгелија.                                                    (25646) 
Работна книшка на име Стафидова Живка, Гевгелија.

                                                                    (25647) 
Работна книшка на име Коларова Сузана, ул. "Л. Ос-
маков" бр 12, Велес.                                     (25650) 
Работна книшка на име Дивна Рабадиевска, Ресен.   

                                                                 (25655) 
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Работна книшка на име Наумовски Антонио, Скопје.

                                                                    (25664) 
Работна книшка на име Докузовска Клаудија, Охрид.

                                                                    (25682) 
Работна книшка на име Капчев Зоран, Скопје. 
                                                                    (25695) 
Работна книшка на име Зоран Киранџиски, Скопје.    

                                                                 (25697) 
Работна книшка на име Кире Петровски, с. Д. Српци, 
Битола.                                                     (25798) 
Работна книшка на име Стерјовска Лена, Битола. 
                                                                   (25799) 
Работна книшка на име Јакимовски Марјан, ул. "Т. 
Велков" бр. 5/2, Куманово.                      (25801) 
Работна книшка на име Божинов Љупчо, Радовиш.  

                                                                   (25805) 
Работна книшка на име Маркоски Рубин, ул. "Радо-
вишка" бр. 108-Б, Битола.                        (25825) 
Работна книшка на име Ресмије Мемеди, ул. "Октом-
вриска Револуција" бр. 24, Куманово.       (25836) 
Работна книшка на име Чочова Ана,Скопје.     (25878) 
Работна книшка на име Јовески Сашо, Скопје. 
                                                                    (25893) 
Воена книшка на име Сафет Сефер,Скопје.      (25521) 
Воена книшка на име Ибраим Елвис,Скопје.   (25610) 
Воена книшка на име Михајловиќ Далибор, с. Лопа-
те, Куманово.                                                     (25623) 
Воена книшка на име Музафер Тахири, Скопје. 
                                                                    (25722) 
Воена книшка бр. 039-078 на име Николовски Кирил, 
Кавадарци.                                                     (25814) 
Свидетелство на име Каров Гоце, с. Тромеѓа, Кума-
ново.                                                                    (25545) 
Свидетелство на име Зекир Нуредин,Ресен.     (25549) 
Свидетелство од 6 одделение на име Станоевска 
Стојна, Крива Паланка.                                     (25553) 
Свидетелство од 8-мо одделение на име Керлиски 
Сунај, Пехчево, Берово.                                     (25555) 
Свидетелство од 8 одделение на име Ристовски Трај-
че, с. Милино, Св. Николе.                      (25558) 
Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Коцев Дејан, 
Штип.                                                       (25563) 
Свидетелство од 8 одделение на име Павловски Ѓор-
ѓи, Радовиш.                                                     (25566) 
Свидетелство на име Зејнулаи Елуш, Гостивар. 
                                                                    (25568) 
Свидетелства од 2 и 3 година на име Јованов Илчо, 
Св. Николе.                                                     (25570) 
Свидетелство на име Стефанова Даниела, Велес. 
                                                                    (25575) 
Свидетелство на име Најдоски Никола, Демир Хисар.

                                                                    (25581) 
Свидетелство на име Спасовски Бранко, Крива Па-
ланка.                                                         (25617) 
Свидетелство на име Љуљзиме Зимери, с. Лојане, Ку-
маново.                                                       (25621) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојан Андов, 
Берово.                                                      (25624) 
Свидетелство од 3 одделение на име Стаменков Пе-
ро, Кочани.                                                     (25626) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Н. Н. 
Борче" Скопје на име Љуан Селими,Скопје.       (25627) 
Свидетелство на име Димков Зоран,Кочани.    (25630) 
Свидетелство на име Сашко Јосев, Штип.        (25633) 
Свидетелство за 4 година издадено од гимназијата 

"Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Емини Шемседин, 
Скопје.                                                       (25634) 

Свидетелство од 8 одделение на име Незајете Хали-
ли, с. Селце, Тетово.                                     (25635) 
Свидетелство од 4 година на име Јерамазов Антонио, 
Радовиш.                                                     (25636) 
Свидетелство на име Тричковска Ленче, с. Ораовица, 
Радовиш.                                                        (25642) 
Свидетелство за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издаде-
ни од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име 
Артан Мејдини, Прилеп.                        (25643) 
Свидетелство на име Бељуровски Мустафа, Гевге-
лија.                                                                    (25648) 
Свидетелство од 8 одделение на име Војнески Иле, с. 
Секирце, Прилеп.                           (25651) 
Свидетелство од 8 одделение издаден од ОУ "П. Дас-
кал" на име Најдоски Златко, Прилеп.          (25652) 
Свидетелство на име Ангелеска Невенка, Прилеп.  

                                                                   (25653) 
Свидетелство на име Беџети Нусрет,Тетово.    (25659) 
Свидетелства на име Стојчиќ Југослав, с. Тромеѓа, 
Куманово.                                                     (25678) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома 
издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Пашо 
Ибрахим, ул. "29 Ноември" бр. 248, Ресен. 25685 
Свидетелство за 1 година издадено од ГУЦ "Здравко 
Цветковски"-Скопје на име Емини Суат, Скопје. 

                                                                    (25766) 
Свидетелства за 3 и 4 година и диплома издадени од 
гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име Прентиќ 
Един, Скопје.                                        (25775) 
Свидетелство од 5 одделение на име Николајчо Пет-
ров, Куманово.                                      (25796) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Крсте 
Мисирков"-Скопје на име Салтирова Тања, Скопје.    

                                                                 (25802) 
Свидетелство на име Виктор Атанасов, Радовиш. 
                                                                               (25804) 
Свидетелство од 4 година на име Дејан Трајанов, Ра-
довиш.                                                      (25806) 
Свидетелство на име Стојановска Сузана, Велес. 
                                                                    (25816) 
Свидетелство на име Иванов Тони, Велес.       (25817) 
Свидетелство од 4 одделение на име Најдоски Горан, 
Прилеп.                                                         (25824) 
Свидетелство од 7 одделение на име Грозданоска 
Марина, Мак. Брод.                                     (25829) 
Свидетелство од 8 одделение на име Имран Хода, ул. 

"Илинденска" бр. 174, Тетово.           (25831) 
Свидетелство на име Зимбери Арбен, с. Романовце, 
Куманово.                                                     (25833) 
Свидетелство на име Исени Реџеп, Кочани.     (25848) 
Свидетелство од 8 одделение на име Стојанче Му-
шев, с. Чардаклија, Штип.                         (25859) 
Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година издадени од 
гимназијата ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Апос-
толовска Билјана, Ресен.                               (25866) 
Свидетелство на име Бесник Асани, с. Неготино, Гос-
тивар.                                                      (25867) 
Свидетелство на име Арифи Бесник, Гостивар. 
                                                                    (25868) 
Индекс бр. 42696 издаден од Економски Факултет -
Скопје на име Албановски Димитар, Скопје.      (25561) 
Индекс бр. 33564 издаден од Правен Факултет-Скоп-
је на име Мустафоска Хана, Охрид.       (25587) 
Индекс бр. 1052 на име Качароска Јасмина, Прилеп.

                                                                    (25660) 
Диплома на име Ненад Денковски, с. Младо На-
горичане, Куманово.                                     (25546) 
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Диплома за средно образование на име Секулоски 
Бранислав, с. Брвеница, Тетово.             (25548) 
Диплома на име Кискинова Јасмина, ул. "Т. Даска-
лот" бр. 2, Скопје.                                     (25557) 
Диплома на име Причков Димче, Штип.          (25565) 
Диплома од средно образование на име Величкова 
Македонка, Радовиш.                                     (25567) 
Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје 
на име Бранислав Златановиќ, Скопје.         (25604) 
Диплома на име Хаџиќ Мирсад, Скопје.           (25607) 
Диплома издадена од ДСУ "Ј. Броз"-Скопје на име 
Ирена Петровска, Скопје.                        (25614) 
Диплома на име Стојковска Славица, Куманово. 
                                                                    (25619) 
Диплома на име Лакалиска Весна, Виница.      (25625) 
Диплома од средно образование на име Богатинова 
Даниела, ул. "Е. Кардељ" бр.14,Св.Николе.         (25631) 
Диплома на име Стојчески Оливер, ул. "Даме Груев" 
бр. 63-А, Прилеп.                          (25654) 
Диплома издадена од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на 
име Далипи Ферди, Ресен.                                     (25661) 
Диплома издадена од ДСЦ "Цар Самоил"-Ресен  на 
име Шушевски Сашо, с. Подмочани, Ресен.        (25662) 
Диплома издадена од ХУЦ "М. К. Склодовска"-Ско-
пје на име Трпевска Силвана, Скопје.           (25701) 
Диплома издадена од ОУ "Јовче Теслинков" на име 
Филиповска Христина, с. Мамутчево, Велес.      (25704) 
Диплома издадена од ДЕТУ "Михајло Пупин"-Скопје 
на име Игор Кузмановски, Скопје.          (25717) 
Диплома за средно образование на име Карпузова 
Славица, ул. "Г.Сурчев' бр. 18, Радовиш.       (25803) 
Диплома на име Ѓорѓевиќ Јасмина,Куманово. (25834) 
Диплома на име Наумов Ванчо, ул. "Љ. Иванов" бр. 

22-А, Штип.                                                     (25835) 
Диплома на име Даниела Салтирова, Делчево. 
                                                                   (25837) 
Диплома на име Диме Петрески, ул. "Страшо Пин-
џур" бр. 1/1, Виница.                         (25845) 
Диплома на име Андонова Натка, Штип.          (25855) 
Диплома на име Домчо Михајлоски, ул. "Б. Вељано-
ски" бр. 77, Гостивар.                                     (25891) 
Здравствена книшка на име Саније Елмазова, Битола.

                                                                    (25550) 
Здравствена книшка на име Неделковска Богдана, 
Битола.                                                        (25551) 
Здравствена книшка на име Неделковски Драги, Би-
тола.                                                                   (25552) 
Здравствена книшка на име Костовски Владо, Би-
тола.                                                                    (25569) 
Здравствена книшка на име Богоевска Цветанка, Ве-
лес.                                                                    (25571) 
Здравствена книшка на име Захиде Рустемова, Велес.

                                                                    (25576) 
Здравствена книшка на име Јанковска Ката, Велес.   

                                                                  (25577) 
Здравствена книшка на име Сандра Давчева, Велес.

                                                                    (25578) 
Здравствена книшка на име Иванов Марјанчо, Велес.  

                                                                     (25579) 
Здравствена книшка на име Панов Игор, Злетово, 
Пробиштип.                                                    (25632) 
Здравствена книшка на име Мемедова Ѓула, Велес.  

                                                                   (25649) 
Здравствена книшка на име Васовска Лоза, Битола.   

                                                                 (25656) 

Здравствена книшка на име Илјоски Николче, Би-
тола.                                                                   (25657) 
Здравствена книшка на име Нацка Радевска, Битола.

                                                                   (25658) 
Здравствена книшка на име Дервишов Зоран, Велес.

                                                                    (25684) 
Здравствена книшка на име Џелилоска Нермина, с. 
Житоше, Крушево.                                     (25822) 
Здравствена книшка на име Димоски Дејан, нас. Ст-
режево, Битола.                                       (25827) 
Дозвола АДР бр. 2306 издадена од Министерство за 
транспорт и врски Скопје на име Саити Авдула, с. 
Арачиново, Скопје.                                      (25586) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име Славко Николоски, Тетово.            (25582) 
Даночна картичка издадена од Управа за приходи на 
име ТП Нику Валон Рамку, Дебар.             (25677) 
Даночна картичка бр. 4030998349207 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име МПЦ Скопска епар-
хија, Скопје.                                       (25755) 
Даночна картичка бр. 4030994123581 издадена од 
Управа за приходи Скопје на име АН - ВИ, Скопје. 

                                                                    (25797) 
Даночна картичка бр. 4030987108771 издадена од 
Управа за приходи на име Ставрев Диматар, ул. "М. 
Горки" бр. 5, Струмица.                        (25876) 

 Штедна книшка бр. 8271/190 издадена од Ште-
дилница Алкоса на име Лидија Ефтимова, ул. "К. Мар-
кс" бр. 16, Штип.                                     (25683) 
_______________________________________________ 

 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИЦА 
 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.Трег. бр. 3278/2002 од 16.09.2002 година, во регис-
тарската влошка бр. 02036121?-3-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар намерувано намалување на Друш-
твото за производство, промет и услуги СТАРТ Марија 
и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. �Мито Хаџи-
василев Јасмин� бр. 50. 
Се запишува намерувано намалување на основната 

главница. 
Од  Основниот   суд  Скопје  I -  Скопје,  П.Трег. бр.  

3278/2002.                                                                (25702)        
_______________________________________________ 

 
Ј А В Н И    П О В И Ц И 

 
Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 

(�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јав-
ни набавки во Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија, објавува 

 
ОТВОРЕН   ПОВИК БР. 16/3-67/274 

ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
ПО  ТРЕТ ПАТ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: свежи колачи по Список 

бр. 1. 
Заинтересираните понудувачи списокот со барани-

те количини на производи и сите други потребни еле-
менти можат да го добијат во просториите на Минис-
терството за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Скопје, 
соба 710, во време од 10,00 - 13,00 часот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни правни и физички лица. 
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4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавни набавки. 

5. Бараните производи по својот квалитет треба во 
целост да ги исполнуваат условите предвидени со ва-
жечките прописи и нормативи. 

6. Набавката е не делива. 
 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи  името, адресата и се-

диштето на понудувачот, 
- цена  со пресметан ДДВ. ДДВ  посебно да е прес-

метан и искажан во цената,  
- начин на плаќање, 
- рок на испорака,  
- опис на квалитет и потекло на производот.  
 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната  придружна документација во оригинални 
примероци  или заверени  кај нотар и тоа:  

- техничко технолошки бонитет, расположива опре-
ма и други физички капацитети потребни за реализира-
ње на набавката, 

- извод од регистрација на дејноста усогласена со 
Законот за трговски друштва и единствена класифика-
ција на дејности,  
     - документ за бонитет издаден од Централниот ре-
гистар, 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки, 

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворе-
на постапка за  стечај или е во процес на ликвидација, 

- доказ - извод од судска евиденција дека со  право-
силна  пресуда не е  му е изречена мерка на безбедност 
- забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација не смее да биде постара од 

6 (шест) месеци. 
 Критериум за избор на најповолен понудувач:  
- техничко технолошки можности  
  за производство-испорака и квалитет ........50 бода, 
-  цена .................................................................40 бодови, 
-  начин и услови на плаќање...........................5 бодови,  
- рок на испорака................................................5 бодови. 
 
IV.  ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден 
оригинален примерок, што треба да биде потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот на адреса: 
Министерство за одбрана, ул. �Орце Николов� бб, Ско-
пје најдоцна до 22.10.2002 година или со предавање на 
Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на 
јавното отворање. 
Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 

23.10.2002 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. �Орце Николов� бб, Скопје. 
Претставниците на понудувачот на денот на јавно-

то отворање се должни на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување за учество на јав-
ното отворање. 
Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда.  
Понудите кои нема да  бидат доставени во утврдени-

от рок и оние понуди кои не се  изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои не се во соглас-
ност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да 
се разгледуваат.  
Дополнителни појаснувања може да се добијат на 

телефон  02/28 23 84. 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни на-
бавки (�Службен весник на РМ� бр. 26/98, 50/01 и 
2/02), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод 
за ревизија, објавува  

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/02 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач е Државниот завод за ревизија ул. 

�Маршал Тито�  бр. 12/3, Палата Македонија, Скопје, 
Р. Македонија. 

1.2. Предмет на набавката: компјутери и компјутер-
ска опрема. 

1.3. Вид и количина: 
 

Ред.
бр. ОПИС Количина
I Компјутери brand name 7 
 Processor: Pentium IV 1,6 GHz

min. 
 Cashe: 512 KB  
 Floppy Disk: 3,5"1,44 MB  
 Hard Disk Drive: 40 GB at 7200rpm  
 Standard Memory: 256 MB min  
 Video Ram: 16 MBmin  
 Optical device CD or DVD  
 Audio Звучна картичка, 

слушалки и звучници  
 Case: Desktop ATX  
 Monitor: 17",85Hz at 1024 x  

768 min  
 Network card Ethernet 10/100  
 Mouse and mouse pad Scrolling Mouse+Pad  
 Keyboard: Standard US keyboard  
 Operating System Windows 2000 PRO/ 

Windows XP PRO  
II Note Book brand name 14 
 Processor: Pentium 4,1,4 GHz min.  
 Cashe: 256 KB min  
 Standard Memory: 256 MB min  
 Hard Disk Drive: 20 GB min  
 FDD: 3,5 " 1.44 MB  
 Monitor:  14" TFT min  
 Video Ram: 8 MB min  
 Fax/modem: 56 Kbps  
 Network card Ethernet 10/100  
 Optical device DVD or CD  
 Audio 16-bit stereo  
 Pointing device tuchpad+scrollng 

mouse+mouse pad  
 Operating System Windows 2000 PRO/ 

Windows XP PRO  
III Близначки систем  

за два корисника 
 

10 
 Buddy 680 Близначка картичка,  

PCI VGA adapter,  
software  

 Monitor 17",85 Hz at 1024 x
768 min  

 Mouse USB scrolling mouse+ 
mouse pad  

 Keyboard USB Standard US 
keyboard  

IV UPS 500 VA 20 
V CD Rewriter 24x16x40 min, internal 1 
VI INK Jet печатач - 

колор 
А3, 1440 dpi min 

1 
 
1.4. Набавката е делива согласно потребите на ку-

пувачот по предмети на набавката од I до VI. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:  
- квалитет         30 бода, 
- цена         50 бода, 
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- начин и рок на плаќање         5 бода, 
- постпродажни сервиси         5 бода, 
- рок на испорака          5 бода, 
- гарантен рок           5 бода. 
1.6. Рокови: 
- Рок за доставување на понудите 15 (петнаесет) де-

нa од денот на објавување на барањето во јавно гласи-
ло (сметајќи го и денот на објавувањето); 

- Рок на важност на понудата минимум 45 дена. 
1.7. Право на учество имаат сите заинтересирани 

домашни правни лица кои се регистрирани за овој вид 
дејност. 

 
2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
2.1. Единечна цена и вкупна цена на набавката (по 

предмети на набавката I, II, III, IV, V и VI). Во понуде-
ната цена треба да бидат содржани трошоците за испо-
рака и монтажа, царината, данок на додадена вредност 
и други трошоци до крајниот корисник. 

2.2. Понудeната цена да биде изразена во денари. 
2.3. Рок на испорака. 
2.4. Начин и услови на плаќање. 
2.5. Гарантен рок. 
2.6. Постпродажни сервиси. 
2.7. Овластување од производителот. 
2.8. Рок на важност на понудата-минимум 45 дена. 
2.9. Проспект за изгледот, техничките карактери-

стики и потекло на понудените компјутери и компју-
терска опрема. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
Понудите треба да се доставуваат до Државниот за-

вод за ревизија најдоцна до истекот на петнаесеттиот 
ден од денот на објавувањето во јавно гласило или по 
пошта на адреса Државен завод за ревизија ул. �Мар-
шал Тито� бр. 12/3, Палата Македонија, Скопје, со об-
врска да се обезбедат докази за датумот на пратката 
или со предавање на Комисијата на лице место, најдоц-
на до денот и часот на јавното отворање на понудите. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
треба да достават и придружна документација, соглас-
но член 43 од Законот за јавни набавки и тоа: 

- извод од судска регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од Централниот регистар, 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација (извод од судска евиденција), 
- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му 

е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на 
дејност (извод од судска евиденција) и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
Документите од точка 3.2. да се достават во ориги-

нал или фотокопија заверена од нотар, а документите 
од точка 3.2. алинеја 3, 4 и 5, не смеат да бидат постари 
од шест месеци. 

3.3. Во прилог на придружната документација, сог-
ласно член 23 од Законот за јавни набавки задолжител-
но да се достават следните документи: 

1. Список на главни испораки на стоки или изврше-
ни услуги од овој вид во последните 3 (три) години со 
износите, датумите и примачите; 

2. Мостри, опис или фотографии на производот што 
треба да се набави, чија автентичност треба да се по-
тврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот; 

3. Сертификат од надлежна институција за контро-
ла на квалитетот на производот, со кој се потврдува со-
образноста со дадените спецификации или стандарди 
за набавките; 

4. Список на техничка опременост и на ангажирани 
лица за постпродажни сервиси на понудувачот. 

3.4. Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи два затворени и запечатени коверти. Едни-

от, внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи озна-
ка �понуда�, а другиот внатрешен коверт ја содржи до-
кументацијата и ја носи ознаката �документација�. 

3.5. На предната страна од ковертот на горниот лев 
агол да биде назначено �не отворај� како и бројот на 
барањето, а во средината на ковертот треба да биде 
назначена адресата на набавувачот. 

3.6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници од понудувачите (кои задол-
жително треба да поседуваат писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање - 
член 29 од Законот за јавни набавки) ќе биде извршено 
на 18.10.2002 година, во 10 часот во просториите на 
Државниот завод за ревизија на ул. �Маршал Тито� бр. 
12/3 Палата Македонија, Скопје. 

 
4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 

4.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон: 126-311 лок. 107 и лок. 111.  
Комисија за јавни набавки 

___________ 
 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни наба-

вки (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
21/02), Комисијата за јавни набавки на Заводот за зашти-
та на спомениците на културата на град Скопје достави 

 
Б А Р А Њ Е   БР. 15 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 
 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Набавувач е Заводот за заштита на спомениците на 

културата на град Скопје - ул. �Макарие Фрчковски� 
бр. 8 - Скопје. 
Предмет на набавката: 
1. Набавка на бакарен лим со дебелина 0,55 мм, ко-

личина 1.500 кг. 
Право на учество имаат сите правни и физички ли-

ца на Република Македонија. 
Постапката ќе се спроведе во согласност со Законот 

за јавни набавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), 
чле  45, 46 и 47. н

 
ОПИС НА РАБОТИТЕ, КОЛИЧИНА И ТЕХНИЧКИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ 
Бакарен лим со дебелина 0,55 мм. 
Количина 1.500 кг. 
 
СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- името, адресата и седиштето на понудувачот; 
- цената со сите давачки, потеклото и квалитетот на 

предметот на набавката; 
- начинот и рокот на изведување на работите за 

предметот на набавката. 
Понудата се доставува во оригинален примерок пот-

пишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 

сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување. 
Придружната документација се доставува согласно 

член 46 од Законот за јавни набавки: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од Централниот регистар; 
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или 

ликвидација; 
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност, забрана на вршење на 
дејност и 

- потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 
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Доказите предвидени во член 46 од Законот за јав-

ни набавки, не смеат да бидат постари од шест месеци. 
За набавката на бакарен лим со дебелина од 0,55 

мм, количина 1.500 кг. во понудите треба да бидат раз-
работени следните критериуми: 

- цена на набавка    50 поена,  
- рок на набавка    30 поена, 
-
 
 начин на плаќање    20 поена. 
НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Рокот за доставување на понудата е 10 дена од обја-

вувањето. 
Понудите се испраќаат согласно член 55, 56 и 57 од 

Законот за јавни набавки. 
Понудувачите своите понуди треба да ги достават 

на адреса Завод за заштита на спомениците на култура-
та на град Скопје, ул. �Макарие Фрчковски� бр. 8 - 
Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки. 
Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-

ниот рок и оние кои не се изработени според пропози-
циите на ова барање, како и оние кои ја немаат цело-
купната документација која се бара во барањето, нема 
да се разгледуваат. 
Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисија-

та за јавни набавки на Заводот за заштита на спомениците 
на културата на град Скопје, во Скопје и за извршениот 
избор понудувачите ќе бидат писмено известени. 
Дополнителни информации понудувачите можат да 

добијат на телефон 163-812 кај Константин Димитров-
ски, конзерватор. 

                                           Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни на-

бавки (�Службен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата 
за јавни набавки во АД �Електростопанство на Маке-
донија� - Скопје, објавува 

 
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/2002 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ 

 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-

126/2002 е АД �Електростопанство на Македонија�, со 
седиште на ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е: масло за греење ЕЛ, 
наменет за подружниците на �Електростопанство на 
Македонија�, дадени во Прегледот на потреби. 
Прегледот на потреби заинтересираните понудува-

чи може да го добијат во просториите на ЕСМ-Скопје, 
ул. �11 Октомври� бр. 9, IX кат, соба бр.7, секој рабо-
тен ден од 8-930. Контакт телефон 02/149-158. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото предметот на 
набавка да го подели на два или повеќе понудувачи. 

 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи името на произво-

дителот. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

како и вкупната цена на набавката (со сите давачки 
согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки 
ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен 
корисник - Подружници на набавувачот, со сите давач-
ки и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на 
понудата, изразена во МКД. Понудувачот е слободен 
понудата да ја изрази и во странска валута. При одлу-
чувањето, договарањето и реализација на набавката ќе 
се применува берзански курс. 

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за цело-
купниот обем на набавката. 

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и услови-
те на плаќање.  

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија. 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка, сметан од денот на поединечната нарачка. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот 

регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Странско правно или физичко лице, треба да 

достави ревизорски извештај од странска реномирана 
ревизорска институција, регистрирана за вршење на ре-
визија. Ревизорскиот извештај треба да содржи подато-
ци за вкупното работење на  странскиот понудувач во 
последните три години. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки 
(за домашни понудувачи). 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност и тоа: 

3.4.1. Понудувачот односно производителот треба 
да достави список на испораки на ваков вид стоки во 
последните 3 години (референтна листа). 

3.4.2. Понудувачот треба да достави технички кара-
ктеристики (цертификат) за производите што ги нуди 
со кој го потврдува квалитетот и стандардот на произ-
водите. 

3.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за тех-
ничка опременост: 

- специјализирани превозни средства за ваков вид 
производи, 

- специјален складишен простор за држење поголе-
ми количини од овие производи, а со цел континуира-
но и навремено снабдување на нарачателот. 

3.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.6. Целокупната документација треба да биде ори-
гинал или заверени копии верни на оригиналот. 

 
4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена     50 поени. 
4.2. Начин и рок на плаќање   30 поени. 
4.3. Рок на испорака    20 поени.  
 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 

57 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: АД �Електростопанство на Ма-
кедонија�, Комисија за јавни набавки, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
23.10.2002, во 11 часот, во просториите на АД �Еле-
ктростопанство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 
9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. 
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5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во отворениот повик, 
нема да се разгледуваат.  

Комисија за јавни набавки 
___________ 

 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 39/33/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ  

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Атмосферска канализација и по-

плочување на дел од улицата �22 Октомври� - Радо-
виш�. Работите се изведуваат во самиот центар на гра-
дот Радовиш. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 800 
денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ. 

 
4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 
4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. 

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци). 

4.6. Потврда од Управата  за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара 
од шест месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         40 поени, 
5.2.  Ефикасност                                            20 поени, 
5.3. Рок за изведување на работите             15 поени, 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени, 
5.5. Начин на плаќање                                    5 поени, 
5.6. Референц листа                                        5 поени, 
5.7. Опис на методологијата                          5 поени. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА        
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Маке-
донија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 10.10.2002 
година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени лица ќе се изврши на 10.10.2002 година во прос-
ториите на Единицата за раководење со проектот, на ад-
реса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отво-
рање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за јав-
ни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата за јавни набавки да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот за нивно учество на јавно 
отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 

факс 02-120-311 или 220-415. часот или на телефон/                                     
   Комисија за јавни набавки на 

___________ 
 
Единицата за раководење со проектот-Програма 

Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува 
 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 40/34/2002 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач 
Единица за раководење со проектот-Програма Соци-

јална инфраструктура во Македонија, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведба на проект �Поплочување на тротоарите на 

главните улици во Струга�, што опфаќа поплочување 
на улиците �Димче Ковачески�, �Маркс Енгелс� и дел 
од улицата �Ристо Крле�, со вкупна површина за поп-
лочување од приближно 8.900 м2. 

 
2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ 
Обемот и квалитетот на работите е даден во лицита-

ционите документи кои заинтересираните понудувачи 
можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата 
за раководење со проектот, на адреса: ул. �Петар Поп 
Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 
900,00 денари неповратни средства во готово. 
Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со 

проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите. 
 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања при-

ложени во лицитационите документи, на соодветни 
места за пополнување. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наз-
начени во лицитационите документи за реализација на 
проектот. 

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единеч-
ни цени за секоја позиција од приложениот предмер и 
вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ. 
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4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА (прилог кон понудата) 

1. Отворен повик бр. 16/3-64/215 од 20.09.2002 го-
дина (подобрански систем), на ден 07.10.2002 година 
во 10,00 часот во просториите на Министерството за 
одбрана на РМ и 

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот. 
4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот 

на платниот промет или Централниот регистар, ориги-
нал или копие заверено кај нотар. 

2. Отворениот повик бр. 16/3-64/216 од 20.09.2002 
година (цистерна за млазно гориво ГМ-1, на моторно 
возило со капацитет од 20.000 литри), на ден 
07.10.2002 година во 12,00 часот во просториите на 
Министерството за одбрана. 

4.3. Техничко-технолошки бонитет. 
4.4. Извод од судска евиденција нé постар од 6 ме-

сеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како 
доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на 
ликвидација. Министерство за одбрана 

 4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена  мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција, нé постар од 6 месеци). С О Д Р Ж И Н А 
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1233. Указ за отповикување од должноста вонре-
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лика Македонија во Република Литванија.. 1
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1236. Одлука за укинување на Одлуката донесе-
на од Владата на Република Македонија 
бр. 23-3123/1 од 28.12.1998 година............. 2

1237. Одлука за репрограмирање на долговите 
по основ на придонесот за пензиско и ин-
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1238. Одлука за испраќање на единица на Арми-
јата на Република Македонија на вежбовни 
активности во Франција................................. 2

1239. Одлука за дополнување на Одлуката за 
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работи............................................................ 3

 Акти на Фондовите и заводите 
29. Одлука за утврдување на работните места 

на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење во Електростопанство 
на Македонија, термоцентрала РЕК �Би-
тола� и РЕК �Битола� - Рудник �Суводол� 
- Битола.......................................................... 3

30. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење во АД �МАКСТИЛ� и АД 
�ТРОСКА� - Скопје...................................... 6

31. Одлука за основците на осигурување за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување 
на индивидуалните земјоделци за перио-
дот јули-септември 2002 година................. 7

 Агенција за евалуација на високото 
образование во Република Македонија

32. Упатство за обезбедување и оценување на 
квалитетот на високообразовните устано-
ви и на академскиот кадар во Република 
Македонија.................................................... 8

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други јавни давачки, нé постара 
од 6 месеци. 

 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 

ПОНУДУВАЧ 
5.1. Цена                                                         40 поени; 
5.2. Ефикасност                                             20 поени; 
5.3. Рок за изведување на работите             15 поени; 
5.4. Техничка и кадровска опременост       10 поени; 
5.5. Начин на плаќање                                    5 поени; 
5.6. Референц листа                                        5 поени; 
5.7. Опис на методологијата                          5 поени. 
 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството 
за понудувачите. 

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично 
на адреса на набавувачот: �Единица за раководење со 
проектот-Програма Социјална инфраструктура во Маке-
донија�, ул. �Петар Поп Арсов� бр. 14А, 1000 Скопје. 

6.3. Краен рок за прием на понудите е 16.10.2002 
година, до 13,00 часот. Сите понуди кои што ќе прис-
тигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат 
вратени на понудувачите. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот 

рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се 
разгледуваат. 

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени лица ќе се изврши на 16.10.2002 година во 
просториите на Единицата за раководење со проектот, 
на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. 
Отворање и проверка на понудите ќе  врши Комисијата за 
јавни набавки на Единицата за раководење со проектите. 

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Коми-
сијата за јавни набавки да и предадат писмено овластува-
ње од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

7.4. Дополнителни информации понудувачите мо-
жат да добијат во просториите на Единицата за раково-
дење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 

акс 02-120-311 или 220-415. часот или на телефон/ф                                       
                                                 Комисија за јавни набавки  

___________ 
 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Во врска со објавените Отворени повици бр. 16/3-

64/215 и бр. 16/3-64/216 од 20.09.2002 година од Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вени  во (�Службен весник на РМ� бр. 73 од 20.09. 
2002), ве известуваме дека јавното отворање на пону-
дите ќе се одржи и тоа за: 

  
  
  
  
  

 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев. 
Телефони  298-860,  298-769.  Телефакс 112-267.  Пошт.  фах 51. 
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